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WAKACJE
Fanów muzyki rokowej, i nie tylko, porwał 
swoim występem Grzegorz Markowski z 
zespołem Perfekt. Lider zespołu obecny na 
polskiej scenie muzycznej od ponad 25 lat 
pokazał świetną formę. Nie zawiódł 
publiczności i zaśpiewał swoje największe Z wizytą w Sejmie Pejzażowe impresje
przeboje z "Autobiografią" i "Niepokonanymi" C z ł o n k o w i e  M ł o d z i e ż o w e j  R a d y  Dnia 18 maja o godz. 18.30 w piwnicach 
na czele. Powitanie lata zakończył efektowny Konsultacyjnej przy Burmistrzu Miasta zamkowych brodnickiego muzeum otwarta 
pokaz sztucznych ogni.Brodnicy gościli 27 kwietnia w Sejmie RP. została kolejna w tym roku wystawa prac 

Młodzież pojechała do Sejmu na zaproszenie malarsk ich .   Na  o twarc ie  wys tawy 
Unijne wymogi spełnionepana Tomasza Lentza  Posła na Sejm RP. zatytułowanej „Pejzażowe impresje” w imieniu 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z Podczas wizyty w Parlamencie młodzi artystów zaprosili Burmistrz Brodnicy i 
o.o. w Brodnicy otrzymało z Urzędu brodniczanie mieli okazję nie tylko zwiedzić Dyrektor Muzeum w Brodnicy. Zwiedzający 
Marszałkowskiego w Bydgoszczy decyzję w sejmowy gmach, ale także przyjrzeć się z bliska piwnice zamkowe mogli obejrzeć prace 
sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego pracy posłów. Po wizycie w Sejmie młodzież kilkudziesięciu artystów, którzy tworzą w 
dla składowiska odpadów komunalnych przy ul. zwiedziła także Zamek Królewski i warszawską pracowni malarskiej Jacka Bukowskiego, 
Ustronie. - Pozwolenie zintegrowane to nowy Starówkę. profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
instrument administracyjno-prawny, mający na 
celu zapewnienie zapobiegania powstawaniu Flaga na maszt Niepełnosprawni artyści na scenie
e m i s j i  z a n i e c z y s z c z e ń  z  i n s t a l a c j i  Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Od 23 do 25 maja odbywał się w Brodnicy X 
przemysłowych w tym odpadów  mówi Janusz na Dużym Rynku w Brodnicy odbyła się Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób 
Posłuszny Prezes PGK.  To także ograniczenie podniosła uroczystość. W obecności władz Niepełnosprawnych. Organizatorem festiwalu 
wszelkich zanieczyszczeń wprowadzanych do miasta, dowództwa brodnickiej jednostki jest Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej 
powietrza, wody i ziemi tak, aby zapewnić wojskowej i pocztów sztandarowych na Troski w Brodnicy, które poprosiło panią Marię 
wysoki stopień ochrony środowiska jako brodnicki Rynek wmaszerowała przy Kaczyńską-  małżonkę Prezydenta RP o objęcie 
całości.dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej kompania imprezy patronatem honorowym. Na scenie 
Dzięki uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego honorowa jednostki wojskowej. O godz. 12.00 Brodnickiego Domu Kultury, gdzie odbywał się 
Składowisko Miejskie w Brodnicy będzie nastąpiło podniesienie flagi państowej na maszt. Fes t iwa l ,  wys tąp i ło  k i lkudz ies i ęc iu  
mogło przyjmować odpady co najmniej do 2017 Uczestniczący licznie w uroczystości wykonawców z całego kraju. Mieszkańcy 
roku. Składowisko spełnia wszelkie wymogi brodniczanie mieli również okazję wysłuchania Brodnicy, którzy zechcieli obejrzeć występy 
wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej  w 

krótkiej informacji o historii ustanowienia Dnia niepełnosprawnych artystów, mieli ku temu 
zakresie ochrony środowiska i gospodarowania 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. okazję kilkakrotnie. Organizatorzy imprezy 
odpadami.

zaprosili bowiem nie tylko na przesłuchania 
Czek dla strażaków k o n k u r s o w e ,  a l e  t a k ż e  n a  k o n c e r t  

VII Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe - 
Miasto wspiera finansowo działania brodnickch „Niepełnosprawni artyści mieszkańcom 

Brodnica 2007
strażaków. 50 tysięcy złotych przekazało miasto Brodnicy”, który odbył się 25 maja o godz. 

Kilkanaście dziecięcych grup cyrkowych z 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 16.00 na Dużym Rynku. Jubileuszowy Festiwal 

kraju i zza granicy 2 i 3 czerwca wystąpiło przed 
Brodnicy na zakup motopompy. Czek na przebiegał pod hasłem „Podążajmy śladami 

brodnicką publicznością. Pokazy cyrkowe 
okazałą kwotę wręczył komendantowi PPSP dziesięcioletniej przyjaźni”, zaś artyści swoje 

odbywały się na Dużym Rynku, w parku BDK i 
Markowi Wałdowskiemu burmistrz miasta występy zadedykowali tym, którzy działają na 

na zamku. Organizatorem imprezy jest 
Wacław Derlicki podczas uroczystości z okazji rzecz niepełnosprawnych nie z formalnego 

Brodnicki Dom Kultury, wsparcia finansowego 
Dnia  S t rażaka .  Samorząd  brodnicki  obowiązku, lecz z chęci niesienia pomocy. 

podczas organizacji imprezy udzielił: 
sukcesywnie wspiera działania PPSP w Dyrektorem X OFAON była Barbara Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski z 
Brodnicy. W roku 2006 dofinansował w Tuptyńska, reżyserem - Czesław Majewski, zaś siedzibą w Toruniu i Urząd Miejski w Brodnicy. 
wysokości 80 tys zł zakup samochodu w komitecie wspierającym X OFAON zasiadają W tym roku zaproszenie na cyrkowe spotkania 
ratowniczego, a rok wcześniej przekazał w między innymi:  Marian Leszczyński   przyjęły między innymi: grupa cyrkowa 
formie darowizny rozpinacz teleskopowy. wiceprezes PFRON w Warszawie, Zbigniew "Buffon" z Kalingradu, "Arlekino" z Ukrainy, 

Hoffmann  Wojewoda Kujawsko-Pomorski, "Coolor" z Krakowa. Grupa szturmowa "Turbo 
W hołdzie wojennym bohaterom Piotr Całbecki  Marszałek Województwa Ufo" z Lublina. Brodnicę reprezentowały dzieci 
Uroczystości z okazji 62. rocznicy zakończenia Kujawsko-Pomorskiego, Wacław Derlicki  z grupy "Bedekuś".
II woj. św. były okazją do uhonorowania Burmistrz Brodnicy, Waldemar Gęsicki  
Medalami Burmistrza Brodnicy kombatantów Starosta Brodnicki, Marek Hildebrandt  Przew. Brodniczanie z wizytą w Szwecji
8 maja 1945 roku w Berlinie feldmarszałek Rady Miejskiej w Brodnicy i Tomasz Wysocki  33 osobowa grupa brodnickich młodych 
Wilhelm Keitel podpisał w imieniu III Rzeszy Przew. Rady Powiatu Brodnickiego. sportowców razem z opiekunami i trenerami 
akt kapitulacji, stanowiący koniec II wojny wzięła udział w Spotkaniu Miast Bliźniaczych, 
światowej. Po 62 latach pamięć o tym Powitanie lata z gwiazdami które odbywało się w Kristinehamn w Szwecji. 
wydarzeniu przywołali przy Pomniku W sobotę, 19 maja od godziny 15.00 teren Brodniccy sportowcy wyjechali do naszego 
Wdzięczności mieszkańcy Brodnicy, władze pomiędzy Pałacem Anny Wazówny a miasta partnerskiego 31 maja i gościli tam przez 
miasta i powiatu. Podczas rocznicowej brodnickim zamkiem zaczął żyć muzyką, cztery dni. W tym czasie wzięli udział w 

zabawą i rozrywką. Przygotowana wspólnie uroczystości w asyście Kompanii Honorowej zaplanowanych przez organizatora Spotkania 
przez firmę „Live” z Warszawy i Urząd Miejski brodnickiej jednostki wojskowej, pocztów zawodach sportowych: w piłce ręcznej, piłce 
w Brodnicy impreza plenerowa „Powitanie sztandarowych, delegacji z miejskich instytucji, nożnej i strzelectwie. Grupę młodych 
lata” zgromadziła tłumy ludzi. Przez cały dzień firm i stowarzyszeń zostały złożone kwiaty pod brodnickich sportowców tworzyli uczniowie 
organizatorzy imprezy serwowali swoim pomnikiem. Dla uczczenia tego ważnego dla miejskich szkół uprawiający poszczególne 
gościom liczne atrakcje. Było i coś dla wszystkich Polaków dnia o godz. 13.00  zawyła dyscypliny sportowe w klubach. O tym, kto 
najmłodszych i dla tych nieco starszych. Każdy syrena. Patriotyczna uroczystość była też okazją b ę d z i e  r e p r e z e n t o w a ł  B r o d n i c ę  w  
mógł bawić się na swój sposób. Dobry poziom do uhonorowania  Medalami Burmistrza Kristinehamn, decydowały szkoły i kluby 
muzyczny pokazały jak zwykle brodnickie Brodnicy kombatantów II wojny światowej. sportowe. Wyjazd młodzieży i ich opiekunów 
grupy: Miejska Orkiestra Dęta, Miejski Chór Medale otrzymali: Jan Kamiński, Brunon do Szwecji finansował w 100% Urząd Miejski. 
Canto Grazioso, Ostatnia Deska Ratunku i Scheutz, Józef Sołocha, Lechosław Wojnowski, W tym samym czasie w Kristinehamn gościli z 
zespól Quest. Kiedy jednak na scenie wystąpiły Czesław Radacz, Zygmunt Stawski, Kazimierz oficjalną wizytą przedstawiciele Urzędu 
gwiazdy: Norbi i zespół Perfekt, wszystkie Ostrowski, Józef Empel, Czesław Bucha, Miejskiego Anna Kupczyk Naczelnik Wydziału 
miejsca wypełnione zostały po brzegi. Z Stanisław Sobiecki, Alfons Sobiecki, Teodor Oświaty i Katarzyna Mroczek z Wydziału 
Norbim tłum śpiewał jego największe hity: Najdrowski, Zbigniew Nadolny, Stefan Kultury, Turystyki i Polityki Społecznej.
„Dziewczyny są gorące” i „Rozkołysz mnie”. Bartkowski. Wybrał Wojciech Płotka

Brodnica
w internecie www.brodnica.pl
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też jakiejkolwiek ciekawej a zarazem porządnej jezior można sobie dobrze i w spokoju 
dyskoteki, w której młodzież mogłaby się wypocząć, ale wieczorami rozpoczynają się 
bawić. Owszem Brodnica jest miastem, które nudy. W Brodnicy jest zbyt mało pubów, często 
przyciąga turystów, ale tylko ze względu na swe brakuje miejsca, a poza pójściem do lokalu nie 
położenie, mnogość okolicznych lasów i jezior ma nic do roboty.Większość z Was ma już pewnie plany jak 
zachęca bardziej do czynnego wypoczynku, Krzysztof 20spędzić słoneczne dni. Z niecierpliwością 
uprawiania sportu, a nie wszyscy lubią tak Podczas wakacji wolny czas spędzam oczekuje dnia wyjazdu, co jednak z tymi, którzy 
odpoczywać. przesiadując z przyjaciółmi, imprezując i grając podczas wakacji mają zamiar zostać w 
Ania 22 w piłkę. Czasem wybieram się gdzieś nad Brodnicy? Czy wakacje w naszym mieście 
Moim zdaniem wakacje w Brodnicy są ciekawe, pobliskie jeziora, gdzie można popływać, mogą być ciekawe? Jak spędza je młodzież i co 
jeżeli ma się przy sobie wesołe towarzystwo, z zorganizować jakieś ogniska na wieczór. jej zdaniem jest nie tak i powinno ulec zmianie 
którym zawsze można coś wymyślić, jest kilka Ogólnie mało się tu dzieje, można powiedzieć, aby były zdecydowanie ciekawsze? Na te 
barów, w których można miło spędzić czas i się że brak jest nawet jednej porządnej imprezy, pytania odpowiedziało kilku młodych 
pobawić. Poza tym Brodnica jak i jej okolice festiwalu, dlatego jak już gdzieś się wybierać na brodniczan.

Tomek 17 mają dużo ośrodków wypoczynkowych, do koncert, to tylko do innego miasta. Nasze miasto 
których można pojechać i odpocząć. Wystarczą nam tego nie zapewnia.Brodnica jest pięknym miastem, jednak wakacje 
tylko chęci i nastawienie na dobrą zabawę. Jak widać opinie brodniczan są bardzo w tym mieście mogą stać się nudne. Miasto ma 
Marek 23 zróżnicowane. Ja osobiście przychylam się wspaniałe jeziora i lasy, ale ogólnie jest słabo 
Nie lubię spędzać wakacji w Brodnicy, miasto wypowiedzi, iż dużą rolę odgrywają chęci i rozwinięte. Takie sobie kino, trochę klubów, 
zawsze znudzi mi się podczas roku szkolnego. pogodne nastawienie. Wtedy nie ma szans na kręgielnia i to wszystko. To może się znudzić 
W czasie wakacji pragnę uciec jak najdalej. W nudę! Moja recepta na wakacje to: dużo podczas roku szkolnego a co dopiero w czasie 
mieście nie ma życia. We wszystkich klubach optymizmu, zaangażowanie i odrobina wakacji. Dobrze by było, gdyby działo się coś na 
panuje dyskotekowy klimat, co nie wszyscy szaleństwa.rynku np. jakieś fajne koncerty, bo na dzień 
lubią. Wszystko „na jedno kopyto”, a Wówczas wakacje na pewno będą dzisiejszy większość, których się odbywa, jest 
przydałoby się coś innego, przecież nie każdy ciekawe i niezapomniane, czego wam dla dzieci lub ludzi starszych, a co z młodzieżą?

Ola 18 słucha jednej muzyki i nie każdy czuje się serdecznie życzę.
dobrze w takim klimacie.Uważam, że wakacje w Brodnicy nie należą do 
Paulina 18ciekawszych, przede wszystkim dla młodzieży. 
Uważam, że wakacje w Brodnicy są dość Klaudia PawłowskaBrodnica jest małym miastem, w którym brak 
ciekawe, ponieważ w pobliżu jest dużo lasów i Koło Młodych Dziennikarzyciekawych miejsc do spotkań towarzyskich czy 

Wakacje za pasem

Opowiem Wam bajkę: Było sobie 3-letnie 
dziecko, chłopiec, który ma starsze rodzeństwo i jego 
ulubioną rozrywką są gry komputerowe i oglądanie 
telewizji, jak to często bywa w naszym nowoczesnym 
XXI wieku- wieku, w którym technika idzie wciąż na 
przód. Od maleńkiego przygląda się, jak starsze 
rodzeństwo gra, a i czasem sam próbuje przejść gry 
typu GTA, w których głównym zadaniem jest 
zabijanie, a za przejeżdżanie ludzi samochodem 
dostaje się punkty. To właśnie ten chłopiec, jadąc z tatą 
samochodem i widząc przechodnia na pasach,  
krzyknął: „Tato, przejedź go!”

Niestety to nie bajka, to autentyczny  przykład. 
Od razu nasuwa się pytanie: skąd w umyśle tak 
maleńkiego dziecka wręcz mordercze skłonności? 
Jeśli w wieku trzech lat uważa, ze zabijanie nie jest złe, 
że można bezkarnie przejeżdżać ludzi, to co będzie 
gdy skończy 12 lat i zacznie się buntować? 

Grałam kiedyś w niezbyt ambitną grę,  na 
początku miało się kilka minut i gdy się ruszyło 
samochodem, to czas zaczynał płynąć i aby móc dłużej 
grać i jeździć po mieście, należało przejeżdżać ludzi i 
wtedy dostawało się dodatkowy czas. Owszem, jeśli 
gra w to człowiek w pełni świadomy zła, jakim jest 
zabijanie, to może i nie wpływa to na jego psychikę, 
ale małe dziecko? Gier z przemocą jest coraz więcej, a 
przecież coraz młodsze dzieci w nie grają. 

To samo dotyczy bajek. Często przecież 
przedstawiają one brutalne sceny, ukazują znęcanie się 
nad słabszymi. Czy dziecko, które od małego ogląda 
takie rzeczy, będzie miało w sobie jakąkolwiek 
wrażliwość i poczucie, że w życiu trzeba kierować się 
dobrem? Czy w „Troskliwych misiach” kiedykolwiek 
któryś z misiów wykręcił drugiemu rękę, albo wybił 
mu zęby? Nie! Nie bez powodu przecież Kopciuszek 
poślubił księcia, a nie jej złe siostry, które się znęcały 
nad nią. To właśnie takie bajki uświadamiają, że dobro 
zawsze wygrywa, to właśnie one przeznaczone są dla 
oczu małych widzów, które poznają świat i uczą się 
odróżniać dobro od zła. 

Ewelina Zielaskiewicz
Koło Młodych Dziennikarzy

Złe bajki
dyscyplina: 

 

skateboarding - jazda na deskorolce

przyjęta nazwa zwyczajowa: 

 

 pisownia dowolna, ważne żeby brzmiało: 
skejt, (skate, sk8,)

liczba członków:

 

około 15, trudno dokładnie określić

rodzaj sportu:

 

ekstremalny, wyczynowy; żeby się o tym 
przekonać, wystarczy zobaczyć na żywo, 
bądź na ekranie

miejsce:

 

wszędzie, gdzie się da, gdzie jest dobra 
nawierzchnia i trochę przestrzeni;  od 1.06 
wywalczony dzielnie skatepark 

sprzęt

 

deskorolka, czyli krótko taka wyprofilowana 
deseczka na 4 małych kółeczkach; 
zainteresowanych i dociekliwych odsyłam 
pod adres: http://www.flip.pl/sprzet/

szczególne zagrożenia:

 

złamane kończyny,  posiniaczone, 
poobijane ciało, złamane, uszkodzone 
deskorolki, 

przydatne cechy:

 

upór, ambicja, odporne ciało, wytrzymałość 
i przede wszystkim dużo chęci,

treningi: mniej więcej co drugi dzień, czasami 
codziennie, przynajmniej 3 godziny,

korzyści: wysportowane, sprawne ciało, zajawka,  
nowi przyjaciele, możliwość oderwania się 
od innych spraw, dużo zabawy, ruchu na 
świeżym powietrzu, samo zdrowie;

sukcesy: indywidualne (ranga krajowa); ciężko się 
czegokolwiek dowiedzieć, wszyscy są 
skromni.

koszty: koszty deskorolki: od 150zł w górę,
ewentualne koszty leczenia, przydatnych 
gadżetów.

idole: Tony Hawk, Sandro Dias, Elissa Steamer, 
Chad Muska, Danny Way, Rodney Mullen.

warto odwiedzić: http://www.flip.pl
http://www.deskorolka.pl
http://www.brodno.com/
http://www.andegrand.pl/dept/Skateboard

Królowie jazdy na czterech kółkach

kama-peace@yahoo.pl
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Fanów muzyki rokowej, i nie tylko, porwał 
swoim występem Grzegorz Markowski z 
zespołem Perfekt. Lider zespołu obecny na 
polskiej scenie muzycznej od ponad 25 lat 
pokazał świetną formę. Nie zawiódł 
publiczności i zaśpiewał swoje największe Z wizytą w Sejmie Pejzażowe impresje
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na czele. Powitanie lata zakończył efektowny Konsultacyjnej przy Burmistrzu Miasta zamkowych brodnickiego muzeum otwarta 
pokaz sztucznych ogni.Brodnicy gościli 27 kwietnia w Sejmie RP. została kolejna w tym roku wystawa prac 

Młodzież pojechała do Sejmu na zaproszenie malarsk ich .   Na  o twarc ie  wys tawy 
Unijne wymogi spełnionepana Tomasza Lentza  Posła na Sejm RP. zatytułowanej „Pejzażowe impresje” w imieniu 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z Podczas wizyty w Parlamencie młodzi artystów zaprosili Burmistrz Brodnicy i 
o.o. w Brodnicy otrzymało z Urzędu brodniczanie mieli okazję nie tylko zwiedzić Dyrektor Muzeum w Brodnicy. Zwiedzający 
Marszałkowskiego w Bydgoszczy decyzję w sejmowy gmach, ale także przyjrzeć się z bliska piwnice zamkowe mogli obejrzeć prace 
sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego pracy posłów. Po wizycie w Sejmie młodzież kilkudziesięciu artystów, którzy tworzą w 
dla składowiska odpadów komunalnych przy ul. zwiedziła także Zamek Królewski i warszawską pracowni malarskiej Jacka Bukowskiego, 
Ustronie. - Pozwolenie zintegrowane to nowy Starówkę. profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
instrument administracyjno-prawny, mający na 
celu zapewnienie zapobiegania powstawaniu Flaga na maszt Niepełnosprawni artyści na scenie
e m i s j i  z a n i e c z y s z c z e ń  z  i n s t a l a c j i  Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Od 23 do 25 maja odbywał się w Brodnicy X 
przemysłowych w tym odpadów  mówi Janusz na Dużym Rynku w Brodnicy odbyła się Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób 
Posłuszny Prezes PGK.  To także ograniczenie podniosła uroczystość. W obecności władz Niepełnosprawnych. Organizatorem festiwalu 
wszelkich zanieczyszczeń wprowadzanych do miasta, dowództwa brodnickiej jednostki jest Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej 
powietrza, wody i ziemi tak, aby zapewnić wojskowej i pocztów sztandarowych na Troski w Brodnicy, które poprosiło panią Marię 
wysoki stopień ochrony środowiska jako brodnicki Rynek wmaszerowała przy Kaczyńską-  małżonkę Prezydenta RP o objęcie 
całości.dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej kompania imprezy patronatem honorowym. Na scenie 
Dzięki uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego honorowa jednostki wojskowej. O godz. 12.00 Brodnickiego Domu Kultury, gdzie odbywał się 
Składowisko Miejskie w Brodnicy będzie nastąpiło podniesienie flagi państowej na maszt. Fes t iwa l ,  wys tąp i ło  k i lkudz ies i ęc iu  
mogło przyjmować odpady co najmniej do 2017 Uczestniczący licznie w uroczystości wykonawców z całego kraju. Mieszkańcy 
roku. Składowisko spełnia wszelkie wymogi brodniczanie mieli również okazję wysłuchania Brodnicy, którzy zechcieli obejrzeć występy 
wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej  w 

krótkiej informacji o historii ustanowienia Dnia niepełnosprawnych artystów, mieli ku temu 
zakresie ochrony środowiska i gospodarowania 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. okazję kilkakrotnie. Organizatorzy imprezy 
odpadami.

zaprosili bowiem nie tylko na przesłuchania 
Czek dla strażaków k o n k u r s o w e ,  a l e  t a k ż e  n a  k o n c e r t  

VII Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe - 
Miasto wspiera finansowo działania brodnickch „Niepełnosprawni artyści mieszkańcom 
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strażaków. 50 tysięcy złotych przekazało miasto Brodnicy”, który odbył się 25 maja o godz. 

Kilkanaście dziecięcych grup cyrkowych z 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 16.00 na Dużym Rynku. Jubileuszowy Festiwal 

kraju i zza granicy 2 i 3 czerwca wystąpiło przed 
Brodnicy na zakup motopompy. Czek na przebiegał pod hasłem „Podążajmy śladami 

brodnicką publicznością. Pokazy cyrkowe 
okazałą kwotę wręczył komendantowi PPSP dziesięcioletniej przyjaźni”, zaś artyści swoje 

odbywały się na Dużym Rynku, w parku BDK i 
Markowi Wałdowskiemu burmistrz miasta występy zadedykowali tym, którzy działają na 

na zamku. Organizatorem imprezy jest 
Wacław Derlicki podczas uroczystości z okazji rzecz niepełnosprawnych nie z formalnego 

Brodnicki Dom Kultury, wsparcia finansowego 
Dnia  S t rażaka .  Samorząd  brodnicki  obowiązku, lecz z chęci niesienia pomocy. 

podczas organizacji imprezy udzielił: 
sukcesywnie wspiera działania PPSP w Dyrektorem X OFAON była Barbara Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski z 
Brodnicy. W roku 2006 dofinansował w Tuptyńska, reżyserem - Czesław Majewski, zaś siedzibą w Toruniu i Urząd Miejski w Brodnicy. 
wysokości 80 tys zł zakup samochodu w komitecie wspierającym X OFAON zasiadają W tym roku zaproszenie na cyrkowe spotkania 
ratowniczego, a rok wcześniej przekazał w między innymi:  Marian Leszczyński   przyjęły między innymi: grupa cyrkowa 
formie darowizny rozpinacz teleskopowy. wiceprezes PFRON w Warszawie, Zbigniew "Buffon" z Kalingradu, "Arlekino" z Ukrainy, 

Hoffmann  Wojewoda Kujawsko-Pomorski, "Coolor" z Krakowa. Grupa szturmowa "Turbo 
W hołdzie wojennym bohaterom Piotr Całbecki  Marszałek Województwa Ufo" z Lublina. Brodnicę reprezentowały dzieci 
Uroczystości z okazji 62. rocznicy zakończenia Kujawsko-Pomorskiego, Wacław Derlicki  z grupy "Bedekuś".
II woj. św. były okazją do uhonorowania Burmistrz Brodnicy, Waldemar Gęsicki  
Medalami Burmistrza Brodnicy kombatantów Starosta Brodnicki, Marek Hildebrandt  Przew. Brodniczanie z wizytą w Szwecji
8 maja 1945 roku w Berlinie feldmarszałek Rady Miejskiej w Brodnicy i Tomasz Wysocki  33 osobowa grupa brodnickich młodych 
Wilhelm Keitel podpisał w imieniu III Rzeszy Przew. Rady Powiatu Brodnickiego. sportowców razem z opiekunami i trenerami 
akt kapitulacji, stanowiący koniec II wojny wzięła udział w Spotkaniu Miast Bliźniaczych, 
światowej. Po 62 latach pamięć o tym Powitanie lata z gwiazdami które odbywało się w Kristinehamn w Szwecji. 
wydarzeniu przywołali przy Pomniku W sobotę, 19 maja od godziny 15.00 teren Brodniccy sportowcy wyjechali do naszego 
Wdzięczności mieszkańcy Brodnicy, władze pomiędzy Pałacem Anny Wazówny a miasta partnerskiego 31 maja i gościli tam przez 
miasta i powiatu. Podczas rocznicowej brodnickim zamkiem zaczął żyć muzyką, cztery dni. W tym czasie wzięli udział w 

zabawą i rozrywką. Przygotowana wspólnie uroczystości w asyście Kompanii Honorowej zaplanowanych przez organizatora Spotkania 
przez firmę „Live” z Warszawy i Urząd Miejski brodnickiej jednostki wojskowej, pocztów zawodach sportowych: w piłce ręcznej, piłce 
w Brodnicy impreza plenerowa „Powitanie sztandarowych, delegacji z miejskich instytucji, nożnej i strzelectwie. Grupę młodych 
lata” zgromadziła tłumy ludzi. Przez cały dzień firm i stowarzyszeń zostały złożone kwiaty pod brodnickich sportowców tworzyli uczniowie 
organizatorzy imprezy serwowali swoim pomnikiem. Dla uczczenia tego ważnego dla miejskich szkół uprawiający poszczególne 
gościom liczne atrakcje. Było i coś dla wszystkich Polaków dnia o godz. 13.00  zawyła dyscypliny sportowe w klubach. O tym, kto 
najmłodszych i dla tych nieco starszych. Każdy syrena. Patriotyczna uroczystość była też okazją b ę d z i e  r e p r e z e n t o w a ł  B r o d n i c ę  w  
mógł bawić się na swój sposób. Dobry poziom do uhonorowania  Medalami Burmistrza Kristinehamn, decydowały szkoły i kluby 
muzyczny pokazały jak zwykle brodnickie Brodnicy kombatantów II wojny światowej. sportowe. Wyjazd młodzieży i ich opiekunów 
grupy: Miejska Orkiestra Dęta, Miejski Chór Medale otrzymali: Jan Kamiński, Brunon do Szwecji finansował w 100% Urząd Miejski. 
Canto Grazioso, Ostatnia Deska Ratunku i Scheutz, Józef Sołocha, Lechosław Wojnowski, W tym samym czasie w Kristinehamn gościli z 
zespól Quest. Kiedy jednak na scenie wystąpiły Czesław Radacz, Zygmunt Stawski, Kazimierz oficjalną wizytą przedstawiciele Urzędu 
gwiazdy: Norbi i zespół Perfekt, wszystkie Ostrowski, Józef Empel, Czesław Bucha, Miejskiego Anna Kupczyk Naczelnik Wydziału 
miejsca wypełnione zostały po brzegi. Z Stanisław Sobiecki, Alfons Sobiecki, Teodor Oświaty i Katarzyna Mroczek z Wydziału 
Norbim tłum śpiewał jego największe hity: Najdrowski, Zbigniew Nadolny, Stefan Kultury, Turystyki i Polityki Społecznej.
„Dziewczyny są gorące” i „Rozkołysz mnie”. Bartkowski. Wybrał Wojciech Płotka

Brodnica
w internecie www.brodnica.pl
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też jakiejkolwiek ciekawej a zarazem porządnej jezior można sobie dobrze i w spokoju 
dyskoteki, w której młodzież mogłaby się wypocząć, ale wieczorami rozpoczynają się 
bawić. Owszem Brodnica jest miastem, które nudy. W Brodnicy jest zbyt mało pubów, często 
przyciąga turystów, ale tylko ze względu na swe brakuje miejsca, a poza pójściem do lokalu nie 
położenie, mnogość okolicznych lasów i jezior ma nic do roboty.Większość z Was ma już pewnie plany jak 
zachęca bardziej do czynnego wypoczynku, Krzysztof 20spędzić słoneczne dni. Z niecierpliwością 
uprawiania sportu, a nie wszyscy lubią tak Podczas wakacji wolny czas spędzam oczekuje dnia wyjazdu, co jednak z tymi, którzy 
odpoczywać. przesiadując z przyjaciółmi, imprezując i grając podczas wakacji mają zamiar zostać w 
Ania 22 w piłkę. Czasem wybieram się gdzieś nad Brodnicy? Czy wakacje w naszym mieście 
Moim zdaniem wakacje w Brodnicy są ciekawe, pobliskie jeziora, gdzie można popływać, mogą być ciekawe? Jak spędza je młodzież i co 
jeżeli ma się przy sobie wesołe towarzystwo, z zorganizować jakieś ogniska na wieczór. jej zdaniem jest nie tak i powinno ulec zmianie 
którym zawsze można coś wymyślić, jest kilka Ogólnie mało się tu dzieje, można powiedzieć, aby były zdecydowanie ciekawsze? Na te 
barów, w których można miło spędzić czas i się że brak jest nawet jednej porządnej imprezy, pytania odpowiedziało kilku młodych 
pobawić. Poza tym Brodnica jak i jej okolice festiwalu, dlatego jak już gdzieś się wybierać na brodniczan.

Tomek 17 mają dużo ośrodków wypoczynkowych, do koncert, to tylko do innego miasta. Nasze miasto 
których można pojechać i odpocząć. Wystarczą nam tego nie zapewnia.Brodnica jest pięknym miastem, jednak wakacje 
tylko chęci i nastawienie na dobrą zabawę. Jak widać opinie brodniczan są bardzo w tym mieście mogą stać się nudne. Miasto ma 
Marek 23 zróżnicowane. Ja osobiście przychylam się wspaniałe jeziora i lasy, ale ogólnie jest słabo 
Nie lubię spędzać wakacji w Brodnicy, miasto wypowiedzi, iż dużą rolę odgrywają chęci i rozwinięte. Takie sobie kino, trochę klubów, 
zawsze znudzi mi się podczas roku szkolnego. pogodne nastawienie. Wtedy nie ma szans na kręgielnia i to wszystko. To może się znudzić 
W czasie wakacji pragnę uciec jak najdalej. W nudę! Moja recepta na wakacje to: dużo podczas roku szkolnego a co dopiero w czasie 
mieście nie ma życia. We wszystkich klubach optymizmu, zaangażowanie i odrobina wakacji. Dobrze by było, gdyby działo się coś na 
panuje dyskotekowy klimat, co nie wszyscy szaleństwa.rynku np. jakieś fajne koncerty, bo na dzień 
lubią. Wszystko „na jedno kopyto”, a Wówczas wakacje na pewno będą dzisiejszy większość, których się odbywa, jest 
przydałoby się coś innego, przecież nie każdy ciekawe i niezapomniane, czego wam dla dzieci lub ludzi starszych, a co z młodzieżą?

Ola 18 słucha jednej muzyki i nie każdy czuje się serdecznie życzę.
dobrze w takim klimacie.Uważam, że wakacje w Brodnicy nie należą do 
Paulina 18ciekawszych, przede wszystkim dla młodzieży. 
Uważam, że wakacje w Brodnicy są dość Klaudia PawłowskaBrodnica jest małym miastem, w którym brak 
ciekawe, ponieważ w pobliżu jest dużo lasów i Koło Młodych Dziennikarzyciekawych miejsc do spotkań towarzyskich czy 

Wakacje za pasem

Opowiem Wam bajkę: Było sobie 3-letnie 
dziecko, chłopiec, który ma starsze rodzeństwo i jego 
ulubioną rozrywką są gry komputerowe i oglądanie 
telewizji, jak to często bywa w naszym nowoczesnym 
XXI wieku- wieku, w którym technika idzie wciąż na 
przód. Od maleńkiego przygląda się, jak starsze 
rodzeństwo gra, a i czasem sam próbuje przejść gry 
typu GTA, w których głównym zadaniem jest 
zabijanie, a za przejeżdżanie ludzi samochodem 
dostaje się punkty. To właśnie ten chłopiec, jadąc z tatą 
samochodem i widząc przechodnia na pasach,  
krzyknął: „Tato, przejedź go!”

Niestety to nie bajka, to autentyczny  przykład. 
Od razu nasuwa się pytanie: skąd w umyśle tak 
maleńkiego dziecka wręcz mordercze skłonności? 
Jeśli w wieku trzech lat uważa, ze zabijanie nie jest złe, 
że można bezkarnie przejeżdżać ludzi, to co będzie 
gdy skończy 12 lat i zacznie się buntować? 

Grałam kiedyś w niezbyt ambitną grę,  na 
początku miało się kilka minut i gdy się ruszyło 
samochodem, to czas zaczynał płynąć i aby móc dłużej 
grać i jeździć po mieście, należało przejeżdżać ludzi i 
wtedy dostawało się dodatkowy czas. Owszem, jeśli 
gra w to człowiek w pełni świadomy zła, jakim jest 
zabijanie, to może i nie wpływa to na jego psychikę, 
ale małe dziecko? Gier z przemocą jest coraz więcej, a 
przecież coraz młodsze dzieci w nie grają. 

To samo dotyczy bajek. Często przecież 
przedstawiają one brutalne sceny, ukazują znęcanie się 
nad słabszymi. Czy dziecko, które od małego ogląda 
takie rzeczy, będzie miało w sobie jakąkolwiek 
wrażliwość i poczucie, że w życiu trzeba kierować się 
dobrem? Czy w „Troskliwych misiach” kiedykolwiek 
któryś z misiów wykręcił drugiemu rękę, albo wybił 
mu zęby? Nie! Nie bez powodu przecież Kopciuszek 
poślubił księcia, a nie jej złe siostry, które się znęcały 
nad nią. To właśnie takie bajki uświadamiają, że dobro 
zawsze wygrywa, to właśnie one przeznaczone są dla 
oczu małych widzów, które poznają świat i uczą się 
odróżniać dobro od zła. 

Ewelina Zielaskiewicz
Koło Młodych Dziennikarzy

Złe bajki
dyscyplina: 

 

skateboarding - jazda na deskorolce

przyjęta nazwa zwyczajowa: 

 

 pisownia dowolna, ważne żeby brzmiało: 
skejt, (skate, sk8,)

liczba członków:

 

około 15, trudno dokładnie określić

rodzaj sportu:

 

ekstremalny, wyczynowy; żeby się o tym 
przekonać, wystarczy zobaczyć na żywo, 
bądź na ekranie

miejsce:

 

wszędzie, gdzie się da, gdzie jest dobra 
nawierzchnia i trochę przestrzeni;  od 1.06 
wywalczony dzielnie skatepark 

sprzęt

 

deskorolka, czyli krótko taka wyprofilowana 
deseczka na 4 małych kółeczkach; 
zainteresowanych i dociekliwych odsyłam 
pod adres: http://www.flip.pl/sprzet/

szczególne zagrożenia:

 

złamane kończyny,  posiniaczone, 
poobijane ciało, złamane, uszkodzone 
deskorolki, 

przydatne cechy:

 

upór, ambicja, odporne ciało, wytrzymałość 
i przede wszystkim dużo chęci,

treningi: mniej więcej co drugi dzień, czasami 
codziennie, przynajmniej 3 godziny,

korzyści: wysportowane, sprawne ciało, zajawka,  
nowi przyjaciele, możliwość oderwania się 
od innych spraw, dużo zabawy, ruchu na 
świeżym powietrzu, samo zdrowie;

sukcesy: indywidualne (ranga krajowa); ciężko się 
czegokolwiek dowiedzieć, wszyscy są 
skromni.

koszty: koszty deskorolki: od 150zł w górę,
ewentualne koszty leczenia, przydatnych 
gadżetów.

idole: Tony Hawk, Sandro Dias, Elissa Steamer, 
Chad Muska, Danny Way, Rodney Mullen.

warto odwiedzić: http://www.flip.pl
http://www.deskorolka.pl
http://www.brodno.com/
http://www.andegrand.pl/dept/Skateboard

Królowie jazdy na czterech kółkach

kama-peace@yahoo.pl
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Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu,
2. Dokument toæsamoú ci osoby zmar³ej.
Op³aty:
- sporz¹ dzenie aktu zgonu (odpis skrócony aktu 
zgonu, wydawany bezpoú rednio po sporz¹ dzeniu aktu 
stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy) - Jest 
zwolnione z op³aty skarbowej (cz.III,kol.4,pkt 2, lit.b 
za³¹cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 
op³acie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 
1635).
Miejsce z³oæenia dokumentów:
- urz¹ d stanu cywilnego miejsca, w którym nast¹ pi³ 
zgon,
- Urz¹ d Stanu Cywilnego w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 
tel. (056) 4930344
Termin i sposób za³atwienia sprawy:
- Niezw³ocznie
Uwagi:
- zgon osoby naleæy zg³osię najpóü niej w ci¹ gu 3 dni 
od dnia zgonu,
- do zg³oszenia zgonu s¹ obowi¹ zani w kolejnoú ci:
a) ma³æonek lub dzieci zmar³ego,
b) najbliæsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszka³e w lokalu, w którym nast¹ pi³ 
zgon,
d) osoby, które by³y obecne przy zgonie lub naocznie 
siź o nim przekona³y,
e) administrator domu, w którym nast¹ pi³ zgon.

Przewodnik po Magistracie. Część III

Sporządzenie aktu zgonu

- postaraj się obniżyć temperaturę ciała,
- obłóż go zimnymi prześcieradłami lub ręcznikami,
- co 15 min. Podawaj mu do picia szklankę wody, 
najlepiej osolonej (1 łyżeczka),

opatrunek bandażem- jeżeli to duży krwotok z ręki lub WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - jeżeli omdlał,  połóż go na boku.
nogi, spróbuj ucisnąć tętnicę udową lub ramieniową,KRYZYSOWEGO URZĘDU 

 Nie wolno- jeżeli utrata krwi jest duża, wezwij pogotowie. ∗
MIEJSKIEGO

- podawać napojów alkoholowych,
 Nie wolno∗W BRODNICY - podawać napojów zawierających kofeinę,

- jeżeli w ranie jest jakieś ciało obce, np. nóż, kawałek 
- podawać leków obniżających temperaturę (aspiryna, 

szkła, nie wyciągaj go,WAKACYJNA PIERWSZA POMOC: polopiryna, pyralgina).
- nie zakładaj wąskich opasek uciskowych, np. ze Zemdlejesz, doznasz udaru, użądli Cię osa, 
sznurka.zwichniesz nogę… Co robić? Oparzenie

 NależyKrwawienie z nosa ∗Utonięcie
- czystą wodą ochłodź oparzoną część ciała (zanurz ją - jak najszybciej rozpocznij sztuczne oddychanie,  Należy∗
albo przynajmniej polewaj),najlepiej jeszcze w wodzie, jak poczujesz już grunt - każ poszkodowanemu usiąść i pochylić głowę do 
- po ochłodzeniu poczekaj, aż skóra wyschnie, i załóż pod nogami; odegnij głowę topielca i zacznij przodu,
opatrunek.wdmuchiwać powietrze, - niech spróbuje ostrożnie wydmuchać nos,
Pamiętaj! Samemu można leczyć tylko małe - jeżeli woda jest głęboka, płyń do brzegu i tam - każ mu mocno ucisnąć skrzydełka nosa i trzymać tak 
oparzenia. Jeżeli oparzeniu uległa większa rozpocznij reanimację; spróbuj oczyścić jamę ustna przez 15-20 min.,
powierzchnia skóry lub skóra dłoni, twarzy czy poszkodowanego z wodorostów, resztek jedzenia itp., - do nosa można przyłożyć lód lub inny zimny okład.
narządów płciowych musi to zobaczyć lekarz.- oceń sytuację i postępuj jak w zatrzymaniu krążenia.

 Nie wolno∗  Nie wolno∗
- kłaść ratowanego na plecach,Zadławienie 

- smarować oparzonej skóry maściami, kremami lub 
- odchylać mu głowy do tyłu.- stań za ratowanym i obejmij go rękami. Zwiniętą w 

tłuszczami spożywczymi
pięść dłoń połóż mu na brzuchu, tak by kciuk znalazł 

- przekłuwać pęcherzy,
się nieco powyżej pępka, i obejmij ją drugą dłonią. Złamania, zwichnięcia, skręcenia

- do opatrunku używać np. waty, ligniny, chusteczek 
Gwałtownym ruchem do siebie i ku górze wepchnij 

 Należy higienicznych (trudno je potem usunąć).∗pięść w brzuch poszkodowanego,
- unieruchomić uszkodzoną część ciała. W przypadku - powinno to spowodować wypchnięcie ciała obcego z 

Zatrucie pokarmowezłamanej kości unieruchom dwa sąsiednie stawy, a w dróg oddechowych. Powtarzaj ucisk wielokrotnie aż 
- przy lekkim zatruciu, którego jedynym objawem jest przypadku uszkodzenia stawu- dochodzące do niego do usunięcia ciała obcego,
biegunka, można leczyć się samemu - dieta, dużo kości,- jeśli stracił już przytomność, rozpocznij sztuczne 
wody niegazowanej, od czasu do czasu mocna, czarna - jeżeli pojawiło się krwawienie, załóż opatrunek.oddychanie; jeżeli nie możesz wdmuchać powietrza, 
herbata; na biegunkę pomoże węgiel aktywowany lub 

klęknij nad ratowanym, połóż dłonie na jego brzuchu, Nie wolno∗ smecta. 
tuż powyżej pępka i gwałtownym ruchem od siebie w - przenosić poszkodowanego bez unieruchomienia Pamiętaj! Główną przyczyną wakacyjnych zakażeń 
kierunku głowy wepchnij dłonie w brzuch. kończyny, jest brud. Mycie rąk przed posiłkiem, po wyjściu z 

- samemu nastawiać uszkodzoną kończynę. toalety i unikanie przydrożnych budek z jedzeniem 
Krwotok

ustrzeże cię przed biegunką lub nawet pobytem w 
Przegrzanie i udar słoneczny szpitalu. Bezpiecznie jest pić tylko butelkowaną  Należy∗

wodę.- uciśnij krwawiące miejsce za pomocą opatrunku Należy∗
(może być też ręcznik lub koszula), - jeśli przyczyną jest zbyt długie przebywanie na 

Dalsze rady w następnym numerze.- jeśli opatrunek przesiąka, nie zdejmuj go, tylko dołóż słońcu, przenieś poszkodowanego w zacienione 
Marian Chwiałkowskikolejną warstwę i silniej uciśnij, miejsce i ułóż na plecach z nogami uniesionymi na 20-

Szef Miejskiego Zespołu Reagowania- dopiero gdy krwotok jest opanowany, zacznij owijać 30 cm,
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wieku przedszkolnym i szkolnym zawierająca 
mnóstwo praktycznych pomysłów.
„Tatuaże Celtyckie” - Adrian Geoghegan, 
Benjamin Lennert - wzory tatuaży, najlepsze pułapkę  wysyła do ich wioski dziwną osóbkę, Oddział Dziecięcy Miejskiej i Powiatowej 
pomysły na zdobienie ciała. Wystarczy wybrać Smerfetkę...Biblioteki Publicznej  poleca książki, które 
jeden z nich i do dzieła!„Wielkie porządki” Seria Andy Pandy - lalka warto przeczytać:

Lubilu robie wielkie porządki w domu. 
Literatura dla młodzieży: serie wydawnicze:„Magiczne Magnesy” Pomagają jej w tym miś Tedy i pajacyk Andy  Seria  dla maluszków.

Pandy. Co się jednak stanie podczas prac 
„BezSennik. Czyli o Czym Dziewczyny „Dzień z dinozaurami” domowych?- fascynująca podróż w 
Rozmawiają Nocą” - Liliana Fabisińska  świat dinozaurów, za pomocą magnesów 
wyjątkowa seria o polskich nastolatkach.Książki do zabawy i nauki:dołączonych do książki można stworzyć 
„Cała Ty. Niezbędnik Nastolatki”  - Jeannie kolorowe sceny.
Kim  w tej książce znajdziecie mnóstwo „Bransoletki przyjaźni” „Królewna Śnieżka”  - Ingrid Moras   - kochana księżniczka 
zabawnych zadań, począwszy od pisania bransoletki w geometryczne wzory lub z dla kochanych maluchów, bajeczka jest prosta i 
pamiętnika aż po taniec, projekty artystyczne i napisami, z czerwonym serduszkiem albo z krótka, a obrazki przemiłe.
poezję.„Która godzina?” żabką na drabince. Takie bransoletki jeszcze  - te interaktywne książeczki 
„Klub Trzynastki” - Ewa Nowak  niektórzy bardziej wiążą ze sobą przyjaciół.z prościutkimi rymowanymi tekstami mogą być 
ludzie mają naturalne skłonności do kłamania, „Jeżdżę rowerem” - Aniela Nowak  zeszyt zarazem doskonałą zabawą rozwijającą 
nawet gdy trzeba, prawda nie przejdzie im przez ćwiczeń dla klas IV-VI szkoły podstawowej. wyobraźnię, spostrzegawczość i aktywność 
usta.Dzięki prezentowanemu zeszytowi ćwiczeń bez małego dziecka.
„Kroniki Spiderwick” - Tony Diterlizzi, Holly problemu zdobędzie swoje pierwsze „prawo 
Black  trójka zwykłych dzieci, Jared, Simon i jazdy”, a także będzie potrafił naprawić rower, Książeczki dla małych i większych:
Mallory Grace'owie, odkrywa inny świat zaplanować wycieczkę czy poruszać się po 
istniejący tuż obok naszego.„Franklin i święto duchów” stacji metra. - Paulette 
„Kumpelki Randki i ... Księżniczki z „Kolorowe bransoletki z muliny” - naucz się Bourgeois - był 1 listopada. Święto duchów! 
Portobello” - Caty Hopkins  Iż i Lucy pleść efektowne bransoletki. W tej książce Franklin nie mógł się już doczekać wieczornej 
wyjeżdżają do Notting Hill. Bardzo się cieszą, znajdziesz  ins t rukcje  wykonania  18 parady przebierańców. Wszyscy jego znajomi 
bo jeszcze nie wiedziały tej części Londynu. wspaniałych bransoletek wraz z obrazkami mieli tam być.
Czeka je wspaniała przygoda.„Legenda gnomów” zaczynając od najprostszej. - Fernando Martinez  - 
„Odjazdowe Dziewczyny - Odjazdowe „Koraliki” - Renata Green  wzory ozdób najbardziej zagadkowymi mieszkańcami 
Książki” - kultowa seria nastolatek Europy samodzielnego wykonania  jednak czy zaklętego lasu wyobraźni są gnomy. Bardzo do 
Zachodniej.koniecznie muszą być nimi drogocenne nas podobne, są maleńką kopią człowieka.
„Szkoła na Opak” - J.J. Murhall  w szkole na „Puchatkowe zaklęcie” kamienie? - Disneya  opowiada  
Opak (a tak naprawdę W Szkole na Pokaz) „101 prezentów od dzieci” - Stephanie R. Natalia Usenko  czy czarodziejskie zaklęcie-
rządzą uczniowie. Ale kontrola nad ciałem Mueller i Ann E. Wheeler  gdy małe dziecko rymowanka sprawi, że Kubuś Puchatek zostanie 
pedagogicznym wcale nie jest łatwa zwłaszcza tworzy coś niezwykłego w prezencie dla osoby, Wielkim Puchownikiem i spełni życzenia 
jeśli chodzi o nowego nauczyciela geografii.którą kocha, wtedy czuje się wyjątkowo dumne przyjaciół ze Stumilowego Lasu?

„Smerfetka” z tego, że może podzielić się czymś, co samo - Peyo - podstępny Gargamel, 
Opracowanie Małogorzata Chojnackazrobiło. Książka przeznaczona dla dzieci w chcąc się pozbyć smerfów, szykuje piekielną, 

Książki na wakacje

Brodnica. Pod nazwą tego wspaniałego miasta 
kryje się wiele. Dowodem na to twierdzenie są 
odpowiedzi ludzi na zadane przeze mnie pytanie: Czy 
Brodnica jest miastem prężnym turystycznie?

Joanna Ojdowska (20 lat- uczennica)  Turyści 
kochają Brodnicę. Przecież gdyby tak nie było, to co 
by tu robili? Przyciąga ich wiele między innymi 
urozmaicone festyny, zabytki, tanie i dobrej jakości 
punkty gastronomiczne, noclegownie, okoliczne 
dyskoteki. Można by było wymieniać bez końca.

Arkadiusz Archacki (35 lat  stomatolog)  
Mieszkam w Warszawie i gdy tylko chcę sobie 
odpocząć od tego zgiełku i hałasu, to pakuję się i 
wyjeżdżam do Brodnicy. Tu mogę się zrelaksować 
m.in. iść na ryby. Przyjeżdżam do Brodnicy od 11 lat i 
dopóki zdrowie pozwoli, będę tu bywał.

Paweł Ilonka (20 lat  uczeń)  W Brodnicy są po 
prostu mili ludzie i to tak przyciąga z roku na rok coraz 
więcej turystów. Zabytki, jeziora itp. rzeczy też, ale to 
mieszkańcy mają największy wpływ.

Marcin Lewandowski (21 lat  żołnierz)  O 
Brodnicy słyszałem trochę. Teraz służę tu, a jestem z 
Radomia. Podoba mi się bardzo Brodnica, tak jak 
rodzinie, która mnie odwiedza. Planuję nawet po 
moim czerwcowym wyjściu do cywila przyjechać tu 
na wakacje.

Turysto! Brodnica!
Sonda uliczna

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas 
piątych brodnickich szkół  podstawowych 
uczestniczyli w zajęciach na przyrodniczych 
ścieżkach dydaktycznych. Inicjatywę tę przed dwoma 
laty podjął Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego wraz 
z dyrekcją Brodnickiego Parku Krajobrazowego. 
Program obejmuje między innymi leśną ścieżkę 
„Bobrowiska”, na której uczniowie pod kierunkiem 
przewodnika przyrody Roberta Miklaszewskiego 
prowadzą obserwacje w Grzmięcy, wzdłuż 

Terenowa edukacja
przyrodnicza w BPK kontynuowana

Klaudia Lange (16 lat  uczennica)  Dla mnie 
Brodnica jest zbyt zanieczyszczona. Są zabytki, ale 
kto z odwiedzających Brodnicę po raz pierwszy wie, 
gdzie one się znajdują?

Wojciech Rekowski (48 lat  rencista)  Co roku 
podczas wakacji odwiedza mnie rodzina z Wiednia. W 
Polsce mają nie tylko mnie, ale twierdzą, że najlepiej 
czują się w Brodnicy! Zawsze odjeżdżając kupują 
mały zapas naszych vobrowskich ciasteczek, które 
uwielbiaja.

Sondę przeprowadziła
Agnieszka Ćwiklińska

Wyznaczanie kierunku na kompasie

zachodniego brzegu Skarlanki, nad jeziorem 
Kochanka oraz Strażym.

Największą frajdę sprawiła dzieciom możliwość 
posługiwania się lornetką, kompasem, lupą oraz 
przyrządami do mierzenia wysokości drzew. Dzięki 
temu miały okazję kształcić jedną z najważniejszych 
umiejętności, jaką jest wykorzystywanie wiedzy w 
praktyce.  

H. S.
Foto autora



URZ¥D MIEJSKI KULTURA
NR 3/2007 (247)

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu,
2. Dokument toæsamoú ci osoby zmar³ej.
Op³aty:
- sporz¹ dzenie aktu zgonu (odpis skrócony aktu 
zgonu, wydawany bezpoú rednio po sporz¹ dzeniu aktu 
stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy) - Jest 
zwolnione z op³aty skarbowej (cz.III,kol.4,pkt 2, lit.b 
za³¹cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 
op³acie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 
1635).
Miejsce z³oæenia dokumentów:
- urz¹ d stanu cywilnego miejsca, w którym nast¹ pi³ 
zgon,
- Urz¹ d Stanu Cywilnego w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 
tel. (056) 4930344
Termin i sposób za³atwienia sprawy:
- Niezw³ocznie
Uwagi:
- zgon osoby naleæy zg³osię najpóü niej w ci¹ gu 3 dni 
od dnia zgonu,
- do zg³oszenia zgonu s¹ obowi¹ zani w kolejnoú ci:
a) ma³æonek lub dzieci zmar³ego,
b) najbliæsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszka³e w lokalu, w którym nast¹ pi³ 
zgon,
d) osoby, które by³y obecne przy zgonie lub naocznie 
siź o nim przekona³y,
e) administrator domu, w którym nast¹ pi³ zgon.

Przewodnik po Magistracie. Część III

Sporządzenie aktu zgonu

- postaraj się obniżyć temperaturę ciała,
- obłóż go zimnymi prześcieradłami lub ręcznikami,
- co 15 min. Podawaj mu do picia szklankę wody, 
najlepiej osolonej (1 łyżeczka),

opatrunek bandażem- jeżeli to duży krwotok z ręki lub WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - jeżeli omdlał,  połóż go na boku.
nogi, spróbuj ucisnąć tętnicę udową lub ramieniową,KRYZYSOWEGO URZĘDU 

 Nie wolno- jeżeli utrata krwi jest duża, wezwij pogotowie. ∗
MIEJSKIEGO

- podawać napojów alkoholowych,
 Nie wolno∗W BRODNICY - podawać napojów zawierających kofeinę,

- jeżeli w ranie jest jakieś ciało obce, np. nóż, kawałek 
- podawać leków obniżających temperaturę (aspiryna, 

szkła, nie wyciągaj go,WAKACYJNA PIERWSZA POMOC: polopiryna, pyralgina).
- nie zakładaj wąskich opasek uciskowych, np. ze Zemdlejesz, doznasz udaru, użądli Cię osa, 
sznurka.zwichniesz nogę… Co robić? Oparzenie

 NależyKrwawienie z nosa ∗Utonięcie
- czystą wodą ochłodź oparzoną część ciała (zanurz ją - jak najszybciej rozpocznij sztuczne oddychanie,  Należy∗
albo przynajmniej polewaj),najlepiej jeszcze w wodzie, jak poczujesz już grunt - każ poszkodowanemu usiąść i pochylić głowę do 
- po ochłodzeniu poczekaj, aż skóra wyschnie, i załóż pod nogami; odegnij głowę topielca i zacznij przodu,
opatrunek.wdmuchiwać powietrze, - niech spróbuje ostrożnie wydmuchać nos,
Pamiętaj! Samemu można leczyć tylko małe - jeżeli woda jest głęboka, płyń do brzegu i tam - każ mu mocno ucisnąć skrzydełka nosa i trzymać tak 
oparzenia. Jeżeli oparzeniu uległa większa rozpocznij reanimację; spróbuj oczyścić jamę ustna przez 15-20 min.,
powierzchnia skóry lub skóra dłoni, twarzy czy poszkodowanego z wodorostów, resztek jedzenia itp., - do nosa można przyłożyć lód lub inny zimny okład.
narządów płciowych musi to zobaczyć lekarz.- oceń sytuację i postępuj jak w zatrzymaniu krążenia.

 Nie wolno∗  Nie wolno∗
- kłaść ratowanego na plecach,Zadławienie 

- smarować oparzonej skóry maściami, kremami lub 
- odchylać mu głowy do tyłu.- stań za ratowanym i obejmij go rękami. Zwiniętą w 

tłuszczami spożywczymi
pięść dłoń połóż mu na brzuchu, tak by kciuk znalazł 

- przekłuwać pęcherzy,
się nieco powyżej pępka, i obejmij ją drugą dłonią. Złamania, zwichnięcia, skręcenia

- do opatrunku używać np. waty, ligniny, chusteczek 
Gwałtownym ruchem do siebie i ku górze wepchnij 

 Należy higienicznych (trudno je potem usunąć).∗pięść w brzuch poszkodowanego,
- unieruchomić uszkodzoną część ciała. W przypadku - powinno to spowodować wypchnięcie ciała obcego z 

Zatrucie pokarmowezłamanej kości unieruchom dwa sąsiednie stawy, a w dróg oddechowych. Powtarzaj ucisk wielokrotnie aż 
- przy lekkim zatruciu, którego jedynym objawem jest przypadku uszkodzenia stawu- dochodzące do niego do usunięcia ciała obcego,
biegunka, można leczyć się samemu - dieta, dużo kości,- jeśli stracił już przytomność, rozpocznij sztuczne 
wody niegazowanej, od czasu do czasu mocna, czarna - jeżeli pojawiło się krwawienie, załóż opatrunek.oddychanie; jeżeli nie możesz wdmuchać powietrza, 
herbata; na biegunkę pomoże węgiel aktywowany lub 

klęknij nad ratowanym, połóż dłonie na jego brzuchu, Nie wolno∗ smecta. 
tuż powyżej pępka i gwałtownym ruchem od siebie w - przenosić poszkodowanego bez unieruchomienia Pamiętaj! Główną przyczyną wakacyjnych zakażeń 
kierunku głowy wepchnij dłonie w brzuch. kończyny, jest brud. Mycie rąk przed posiłkiem, po wyjściu z 

- samemu nastawiać uszkodzoną kończynę. toalety i unikanie przydrożnych budek z jedzeniem 
Krwotok

ustrzeże cię przed biegunką lub nawet pobytem w 
Przegrzanie i udar słoneczny szpitalu. Bezpiecznie jest pić tylko butelkowaną  Należy∗

wodę.- uciśnij krwawiące miejsce za pomocą opatrunku Należy∗
(może być też ręcznik lub koszula), - jeśli przyczyną jest zbyt długie przebywanie na 

Dalsze rady w następnym numerze.- jeśli opatrunek przesiąka, nie zdejmuj go, tylko dołóż słońcu, przenieś poszkodowanego w zacienione 
Marian Chwiałkowskikolejną warstwę i silniej uciśnij, miejsce i ułóż na plecach z nogami uniesionymi na 20-

Szef Miejskiego Zespołu Reagowania- dopiero gdy krwotok jest opanowany, zacznij owijać 30 cm,
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wyjeżdżają do Notting Hill. Bardzo się cieszą, znajdziesz  ins t rukcje  wykonania  18 parady przebierańców. Wszyscy jego znajomi 
bo jeszcze nie wiedziały tej części Londynu. wspaniałych bransoletek wraz z obrazkami mieli tam być.
Czeka je wspaniała przygoda.„Legenda gnomów” zaczynając od najprostszej. - Fernando Martinez  - 
„Odjazdowe Dziewczyny - Odjazdowe „Koraliki” - Renata Green  wzory ozdób najbardziej zagadkowymi mieszkańcami 
Książki” - kultowa seria nastolatek Europy samodzielnego wykonania  jednak czy zaklętego lasu wyobraźni są gnomy. Bardzo do 
Zachodniej.koniecznie muszą być nimi drogocenne nas podobne, są maleńką kopią człowieka.
„Szkoła na Opak” - J.J. Murhall  w szkole na „Puchatkowe zaklęcie” kamienie? - Disneya  opowiada  
Opak (a tak naprawdę W Szkole na Pokaz) „101 prezentów od dzieci” - Stephanie R. Natalia Usenko  czy czarodziejskie zaklęcie-
rządzą uczniowie. Ale kontrola nad ciałem Mueller i Ann E. Wheeler  gdy małe dziecko rymowanka sprawi, że Kubuś Puchatek zostanie 
pedagogicznym wcale nie jest łatwa zwłaszcza tworzy coś niezwykłego w prezencie dla osoby, Wielkim Puchownikiem i spełni życzenia 
jeśli chodzi o nowego nauczyciela geografii.którą kocha, wtedy czuje się wyjątkowo dumne przyjaciół ze Stumilowego Lasu?

„Smerfetka” z tego, że może podzielić się czymś, co samo - Peyo - podstępny Gargamel, 
Opracowanie Małogorzata Chojnackazrobiło. Książka przeznaczona dla dzieci w chcąc się pozbyć smerfów, szykuje piekielną, 

Książki na wakacje

Brodnica. Pod nazwą tego wspaniałego miasta 
kryje się wiele. Dowodem na to twierdzenie są 
odpowiedzi ludzi na zadane przeze mnie pytanie: Czy 
Brodnica jest miastem prężnym turystycznie?

Joanna Ojdowska (20 lat- uczennica)  Turyści 
kochają Brodnicę. Przecież gdyby tak nie było, to co 
by tu robili? Przyciąga ich wiele między innymi 
urozmaicone festyny, zabytki, tanie i dobrej jakości 
punkty gastronomiczne, noclegownie, okoliczne 
dyskoteki. Można by było wymieniać bez końca.

Arkadiusz Archacki (35 lat  stomatolog)  
Mieszkam w Warszawie i gdy tylko chcę sobie 
odpocząć od tego zgiełku i hałasu, to pakuję się i 
wyjeżdżam do Brodnicy. Tu mogę się zrelaksować 
m.in. iść na ryby. Przyjeżdżam do Brodnicy od 11 lat i 
dopóki zdrowie pozwoli, będę tu bywał.

Paweł Ilonka (20 lat  uczeń)  W Brodnicy są po 
prostu mili ludzie i to tak przyciąga z roku na rok coraz 
więcej turystów. Zabytki, jeziora itp. rzeczy też, ale to 
mieszkańcy mają największy wpływ.

Marcin Lewandowski (21 lat  żołnierz)  O 
Brodnicy słyszałem trochę. Teraz służę tu, a jestem z 
Radomia. Podoba mi się bardzo Brodnica, tak jak 
rodzinie, która mnie odwiedza. Planuję nawet po 
moim czerwcowym wyjściu do cywila przyjechać tu 
na wakacje.

Turysto! Brodnica!
Sonda uliczna

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas 
piątych brodnickich szkół  podstawowych 
uczestniczyli w zajęciach na przyrodniczych 
ścieżkach dydaktycznych. Inicjatywę tę przed dwoma 
laty podjął Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego wraz 
z dyrekcją Brodnickiego Parku Krajobrazowego. 
Program obejmuje między innymi leśną ścieżkę 
„Bobrowiska”, na której uczniowie pod kierunkiem 
przewodnika przyrody Roberta Miklaszewskiego 
prowadzą obserwacje w Grzmięcy, wzdłuż 

Terenowa edukacja
przyrodnicza w BPK kontynuowana

Klaudia Lange (16 lat  uczennica)  Dla mnie 
Brodnica jest zbyt zanieczyszczona. Są zabytki, ale 
kto z odwiedzających Brodnicę po raz pierwszy wie, 
gdzie one się znajdują?

Wojciech Rekowski (48 lat  rencista)  Co roku 
podczas wakacji odwiedza mnie rodzina z Wiednia. W 
Polsce mają nie tylko mnie, ale twierdzą, że najlepiej 
czują się w Brodnicy! Zawsze odjeżdżając kupują 
mały zapas naszych vobrowskich ciasteczek, które 
uwielbiaja.

Sondę przeprowadziła
Agnieszka Ćwiklińska

Wyznaczanie kierunku na kompasie

zachodniego brzegu Skarlanki, nad jeziorem 
Kochanka oraz Strażym.

Największą frajdę sprawiła dzieciom możliwość 
posługiwania się lornetką, kompasem, lupą oraz 
przyrządami do mierzenia wysokości drzew. Dzięki 
temu miały okazję kształcić jedną z najważniejszych 
umiejętności, jaką jest wykorzystywanie wiedzy w 
praktyce.  

H. S.
Foto autora
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licznych konkursach i festiwalach nawet na 
szczeblu krajowym. Dziewczęta wydały 
również swój pierwszy krążek pt. „Moja 
Pieśń”, który jest uwieńczeniem ich 
wieloletniej pracy.Schola Francesco powstała w 1997 

„Dając siebie innym zyskujemy wielu roku w Brodnicy. Założycielem zespołu był 
przyjaciół. Pracujemy wytrwale każdego ojciec Efrem Dziemiński, który prowadził 
roku na wymarzone wakacje”. Schola go do 1999 roku. Od 1998 roku współpracę 
podróżowała już niemal po całej Polsce ze scholą podjęła pani Bernadeta Leśniak- 
zwiedzając góry, morze i Mazury. W dziś kierowniczka. Schola działa przy 
ubiegłe wakacje dziewczęta promowały pa ra f i i  N iepoka lanego  Poczęc i a  
miasto i okolice we Włoszech. „ To były Najświętszej Marii Panny w Brodnicy przy 
wspaniałe wakacje”  dodają, choć chwile klasztorze Ojców Franciszkanów. Zespół 
odpoczynku i relaksu przerywane były początkowo liczył dwanaścioro dzieci, a 
pracą i koncertowaniem. Schola 10-lecie obecnie śpiewa w nim około 50 dziewcząt.
świętować będzie nie tylko we wrześniu, Francesco śpiewa piosenki religijne, 
ale już podczas wakacji dziewczyny patriotyczne oraz świeckie. Uświetnia 
odpoczną w Chorwacji. Jak widać ciężką niedzielną Eucharystię, kościelne święta, 
pracą i zapałem można wiele osiągnąć. czynnie uczestniczy w uroczystościach 
Dziewczę tom życzymy da l szych  miejskich i pozamiejskich. „Schola jest dla 
sukcesów, a państwa zachęcamy do kupna nas drugim domem”- mówią dziewczyny z 
ich płyty.Francesco. Ciężka praca i dużo serca 

Aleksandra Skarżyńskawłożonego w każdy występ zaowocowały. 
Koło Młodych ReporterówSchola odniosła wiele sukcesów  na 
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Bractwo strzeleckie  Schützen-
Brüderschaft  zakupiło w Brodnicy przy 
ulicy Przykop 43 nieruchomość. Wzniosło 
na niej oddany do użytku 20 czerwca 1860 
roku budynek nazwany „Strzelnicą”. W 
dniu 12 czerwca 1905 r. wybuchł tam pożar 
i strawił obiekt. Na jego miejscu z 
inicjatywy członków Bractwa oraz 
sympatyków wybudowano nowy,  
uroczyście otwarty 6 lutego 1907 roku, 
o b i e k t .  B y ł  j e d n o p i ę t r o w y  z  
charakterystyczną wieżyczką nakrytą 
kopułą. W jego wnętrzu znajdowały się: 
sala wielka, restauracja oraz kilka 
mniejszych pomieszczeń. Przy budynku 
urządzono plac strzelniczy i park. Wśród 
rosnących tam drzew na uwagę zasługiwał 
dąb szypułkowy /Quercus robur/, który 
nazwany został „dębem pokoju” i 
upamiętniał zwycięską dla Prus wojnę z 
Francuzami w latach 1870-1871, 
zjednoczenie Niemiec oraz ustanowienie 
cesarstwa. Drzewo to dotrwało do czasów 
współczesnych.

W okresie międzywojennym 1920-
1939 budynek stanowił własność 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Nadal 
czynna tam była restauracja. W sali 
wielkiej uruchomiono pierwsze w 
Brodnicy stałe „Kino REFORM”. Obok 
głównego obiektu wzniesiono muszlę 
koncertową i kręgielnię. Na placu raz w 
roku urządzano najważniejszą w 
działalności Bractwa imprezę  strzelanie 
królewskie. Z lokali „Strzelnicy” oprócz 
członków Bractwa korzystać mogli 
niezrzeszeni w nim obywatele. Zachęcały 
do tego różne ogłoszenia. Jedno z nich, 
wydrukowane w „Pamiętniku 50-letniej 
rocznicy istnienia Tow. Śpiewu św. Cecylii 
w Brodnicy” /Brodnica 1930, s. 58/ 
przytaczam:

„ S T R Z E L N I C A  w  B r o d n i c y .  
Kawiarnia. Restauracja. Codzienne 
występy artystyczne. Program ściśle 
familijny. Codziennie pierwszorzędne 
koncert artystyczny. Pierwszorzędne 
napoje. Doborowa kuchnia. Pokoje do 
spotkań towarzyskich. Sale teatralne do 
koncertów i zabaw. Kręgielnia. Własne 
kino „REFORM”.

W latach drugiej wojny światowej 
1939-1945 bractwa nie reaktywowano. W 
budynku odbywały się różne imprezy 
mające głównie polityczny charakter, w 
tym także zjazdy i spotkania członków 
nazistowskiej partii NSDAP.

Pierwszych kilkanaście lat dziejów 
obiektu przedstawię w następnym artykule.

Jerzy Wultański

Strzelnica

10-lecie
scholi Francesco

Rada Gminy Brodnica na sesji w dniu 28 
listopada 2001 roku podjęła uchwałę nr 
XXVII/171/2001 w sprawie ustanowienia dla 
swojego terenu herbu, flagi oraz pieczęci. 
Uprzednio projekt tych symboli został 
pozytywnie zaopiniowany przez Polskie 
To w a r z y s t w o  H e r a l d y c z n e .  Z n a k i  
identyfikacyjne dla Gminy Brodnica 
zaproponował i na sesji przedstawił Marian 
Marciniak, a opracowała Maria Mełnicka.
Opis herbu. Tarcza gotycka podzielona 
pionowo na dwie równe części. Na prawym 
czerwonym polu biała otwarta dłoń - herb 
miasta Brodnicy, na lewym białym polu  dwie 
czerwone falujące wstęgi w układzie 
pionowym /”w słup”/ nawiązujące do 
średniowiecznej chorągwi rycerstwa ziemi 
chełmińskiej.
Flaga. Podzielona na dwie równe części 
poziome. Na górnej białej dwie czerwone 
falujące wstęgi w układzie poziomym, na 
dolnej czerwonej po lewej stronie prawa 
otwarta biała dłoń jak na herbie.
Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm posiada w 
miejscu centralnym herb opisany wyżej, a w 
otoku napis „GMINA BRODNICA”  wyrazy 
rozdzielone są gwiazdkami.

Jerzy Wultański

Symbole
gminy Brodnica

Mieszkańcy Brodnicy i okolicy z pewnością 
p a m i ę t a j ą  z e s z ł o r o c z n y  „ J a r m a r k  
Ekologiczny z Królewną Anną”. Podobna 
zabawa,  jednak już o charakterze 
międzynarodowym, odbędzie się również w 
tym roku i trwać będzie dwa dni: 28-29 lipca. 
Dodatkową atrakcję przygotowuje Miejski 
Chór „Canto Grazioso”, organizując 
towarzyszącą Jarmarkowi imprezę:  
„Muzykowanie z Królewną Anną - 
Seminarium i Warsztaty Chóralne”. 
Uczestniczyć w niej będą także chóry z 
Lubawy oraz Podkowy Leśnej koło 
Warszawy. Seminarium i warsztaty 
poprowadzi prof. Akademii Muzycznej w 
Bydgoszczy, natomiast seminarium otwarte 
dla brodniczan wygłosi adiunkt dr Michał 
Zieliński ze wspomnianej już akademii. 
Spotkania te, jak widać przeznaczone 
zarówno dla artystów, jak i dla wszystkich 
zainteresowanych, trwać będą dwa dni. 
Chórzyści poświęcą się nie tylko warsztatom 
i seminariom, ale znajdą także czas na 
integrację zespołów. Uwieńczeniem ich 
wspólnej pracy będzie niedzielny koncert. Do 
Brodnicy przyjadą również kompozytorzy, 
dyrygenci i chórzyści z całej Polski. Wszyscy 
goście będą mieli możliwość zapoznać się z 
historią naszego miasta i zwiedzić jego 
zabytki, w czym pomagać im będzie Miejski 
Chór „Canto Grazioso”, przygotowujący z tej 
okazji różne niespodzianki.   

Agnieszka Łazicka
Koło Młodych Reporterów

Muzykowanie z Królewną Anną -
Seminarium i Warsztaty 
Chóralne Brodnica 28-29 lipca 2007
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murów obwodowych i oskarpowanej 
wiezy. Poczatkowo zamek byl waznym 
punk tem s t r a t eg i cznym podczas  

k o n f l i k t u  p o l s k o - k r z y z a c k i e g o .  

Zbudowany w pol. XVI w. przez 
Kazimierza Wielkiego, dopiero po 1471 r. 
powróc i l  do  Po l sk i ,  u t r ac iwszy  
strategiczne znaczenie. Zniszczony w 
czasie wojen napoleonskich, nie zostal 
odbudowany, lecz rozebrany na potrzeby 
mieszkanców i kosciolów. 

Dla uczestników splywu miejsce to 
oznacza przede wszystkim pozegnanie sie 
z „nasza” Drweca, co czynimy z zalem na 
728,4 km biegu Wisly. 
Na Wisle

Teraz wioslujemy tylko jeszcze okolo 2 
km, ale wysoka fala i silny wiatr nie po 
zwalaja nam rozgladac sie spokojnie 
dookola. Zanim przybijemy do przystani 
AZS-u, z trudnoscia zauwazymy przystan 
K S  „ B u d o w l a n i ” ,  p o l o z o n a  n a  
zadrzewionej Kepie Bazarowej, która Kiedy przeplywamy pod mostem nowej Lubicz
oplywa Mala Wisla, oddzielajac rezerwat Na sygnal komandora splywu w samo autostrady, pozostaje tylko 6 km do 
przyrody chroniacy nadwislanski leg poludnie 16 czerwca 2007 r. w Lubiczu „zagarniecia” Drwecy przez Wisle.  

rozpoczynamy napedzanie wioslami o 
dwóch piórach naszych nawodnych 
srodków lokomocji, swiadomi, ze 
kajakami poslugiwali sie juz starozytni, ale 
wiekszosc uczestników zamierzala 
przeplynac ostatni etap „Petli Torunskiej” 
po raz pierwszy w zyciu. Najpierw 
wioslujemy po Drwecy, która od zwartych 
kompleksów w okolicach Mlynca 
uspokoila swój dotychczas krety bieg, ale 
teraz znowu wiedzie nas ostrymi zakolami.  

Na Drwecy w Lubiczu od 1230 r. biegla 
granica miedzy ziemiami polskimi (ziemia 
dobrzynska) a ziemia chelminska. Wies ta 
nalezy do najstarszych osad w okolicy. 
Przekazana we wladanie Zakonowi 
Krzyzackiemu, przy glównym trakcie 
komunikacyjnym, miedzy ziemiami 
Zakonu a Polska, byla znaczacym punktem 
h a n d l o w o - k o m u n i k a c y j n y m .  W  
sredniowieczu byl tu gród warowny ksiazat 

Zlotoria wierzbowo-topolowy o charakterze mazowieckich, który lezal przy waznym 
Zakolom rzeki towarzysza wysokie naturalnym.brodzie nad Drweca. 

skarpy i krawedzie oraz przybrzezne laki. Na torunskim Bulwarze Filadelfijskim 
Gdy znajdujemy sie okolo kilometr przed konczymy splywanie z okazji XXIII Dni 
Zlotoria, po lewej mijamy najpierw ujscie Drwecy. - Na naszej rzece plywanie 
strumienia Jordanu do rzeki. Po prawej kajakiem to rekreacja, na Wisle - ratowanie 
powoli wylania sie przed nami Kaszczorek, zycia - wyznaje jedna z uczestniczek. -  Do 
torunska dzielnica, do której prowadzi zobaczenia za rok.
drewniany most z XIX w. przesuwajacy sie 

H. Siekierskanad naszymi glowami. 
Foto AutoraZlotoria jest zabytkowa osada i 

malowniczym przedmiesciem Torunia w 
widlach Wisly i Drwecy. Od poludnia 
otoczona lasami z wiekowym drzewo- 
stanem. Pierwsza osada istniala tu juz w 

Po lewej mijamy zabudowania Nowej epoce brazu, 1800-800 lat p.n.e. Wsród 
Wsi. To 38. kilometr z 219,3 km dlugosci pamiatek historii nalezy wymienic przede 
Drwecy od jej zródla u podnózy wszystkim zamek, z którego dawnej 
wzniesienia morenowego Gór Dylewskich. swietnosci pozostaly tylko fragmenty 

XXIII Dni Drwęcy
Po Drwęcy i Wiśle w kajakach 
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licznych konkursach i festiwalach nawet na 
szczeblu krajowym. Dziewczęta wydały 
również swój pierwszy krążek pt. „Moja 
Pieśń”, który jest uwieńczeniem ich 
wieloletniej pracy.Schola Francesco powstała w 1997 

„Dając siebie innym zyskujemy wielu roku w Brodnicy. Założycielem zespołu był 
przyjaciół. Pracujemy wytrwale każdego ojciec Efrem Dziemiński, który prowadził 
roku na wymarzone wakacje”. Schola go do 1999 roku. Od 1998 roku współpracę 
podróżowała już niemal po całej Polsce ze scholą podjęła pani Bernadeta Leśniak- 
zwiedzając góry, morze i Mazury. W dziś kierowniczka. Schola działa przy 
ubiegłe wakacje dziewczęta promowały pa ra f i i  N iepoka lanego  Poczęc i a  
miasto i okolice we Włoszech. „ To były Najświętszej Marii Panny w Brodnicy przy 
wspaniałe wakacje”  dodają, choć chwile klasztorze Ojców Franciszkanów. Zespół 
odpoczynku i relaksu przerywane były początkowo liczył dwanaścioro dzieci, a 
pracą i koncertowaniem. Schola 10-lecie obecnie śpiewa w nim około 50 dziewcząt.
świętować będzie nie tylko we wrześniu, Francesco śpiewa piosenki religijne, 
ale już podczas wakacji dziewczyny patriotyczne oraz świeckie. Uświetnia 
odpoczną w Chorwacji. Jak widać ciężką niedzielną Eucharystię, kościelne święta, 
pracą i zapałem można wiele osiągnąć. czynnie uczestniczy w uroczystościach 
Dziewczę tom życzymy da l szych  miejskich i pozamiejskich. „Schola jest dla 
sukcesów, a państwa zachęcamy do kupna nas drugim domem”- mówią dziewczyny z 
ich płyty.Francesco. Ciężka praca i dużo serca 

Aleksandra Skarżyńskawłożonego w każdy występ zaowocowały. 
Koło Młodych ReporterówSchola odniosła wiele sukcesów  na 
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Bractwo strzeleckie  Schützen-
Brüderschaft  zakupiło w Brodnicy przy 
ulicy Przykop 43 nieruchomość. Wzniosło 
na niej oddany do użytku 20 czerwca 1860 
roku budynek nazwany „Strzelnicą”. W 
dniu 12 czerwca 1905 r. wybuchł tam pożar 
i strawił obiekt. Na jego miejscu z 
inicjatywy członków Bractwa oraz 
sympatyków wybudowano nowy,  
uroczyście otwarty 6 lutego 1907 roku, 
o b i e k t .  B y ł  j e d n o p i ę t r o w y  z  
charakterystyczną wieżyczką nakrytą 
kopułą. W jego wnętrzu znajdowały się: 
sala wielka, restauracja oraz kilka 
mniejszych pomieszczeń. Przy budynku 
urządzono plac strzelniczy i park. Wśród 
rosnących tam drzew na uwagę zasługiwał 
dąb szypułkowy /Quercus robur/, który 
nazwany został „dębem pokoju” i 
upamiętniał zwycięską dla Prus wojnę z 
Francuzami w latach 1870-1871, 
zjednoczenie Niemiec oraz ustanowienie 
cesarstwa. Drzewo to dotrwało do czasów 
współczesnych.

W okresie międzywojennym 1920-
1939 budynek stanowił własność 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Nadal 
czynna tam była restauracja. W sali 
wielkiej uruchomiono pierwsze w 
Brodnicy stałe „Kino REFORM”. Obok 
głównego obiektu wzniesiono muszlę 
koncertową i kręgielnię. Na placu raz w 
roku urządzano najważniejszą w 
działalności Bractwa imprezę  strzelanie 
królewskie. Z lokali „Strzelnicy” oprócz 
członków Bractwa korzystać mogli 
niezrzeszeni w nim obywatele. Zachęcały 
do tego różne ogłoszenia. Jedno z nich, 
wydrukowane w „Pamiętniku 50-letniej 
rocznicy istnienia Tow. Śpiewu św. Cecylii 
w Brodnicy” /Brodnica 1930, s. 58/ 
przytaczam:

„ S T R Z E L N I C A  w  B r o d n i c y .  
Kawiarnia. Restauracja. Codzienne 
występy artystyczne. Program ściśle 
familijny. Codziennie pierwszorzędne 
koncert artystyczny. Pierwszorzędne 
napoje. Doborowa kuchnia. Pokoje do 
spotkań towarzyskich. Sale teatralne do 
koncertów i zabaw. Kręgielnia. Własne 
kino „REFORM”.

W latach drugiej wojny światowej 
1939-1945 bractwa nie reaktywowano. W 
budynku odbywały się różne imprezy 
mające głównie polityczny charakter, w 
tym także zjazdy i spotkania członków 
nazistowskiej partii NSDAP.

Pierwszych kilkanaście lat dziejów 
obiektu przedstawię w następnym artykule.

Jerzy Wultański

Strzelnica

10-lecie
scholi Francesco

Rada Gminy Brodnica na sesji w dniu 28 
listopada 2001 roku podjęła uchwałę nr 
XXVII/171/2001 w sprawie ustanowienia dla 
swojego terenu herbu, flagi oraz pieczęci. 
Uprzednio projekt tych symboli został 
pozytywnie zaopiniowany przez Polskie 
To w a r z y s t w o  H e r a l d y c z n e .  Z n a k i  
identyfikacyjne dla Gminy Brodnica 
zaproponował i na sesji przedstawił Marian 
Marciniak, a opracowała Maria Mełnicka.
Opis herbu. Tarcza gotycka podzielona 
pionowo na dwie równe części. Na prawym 
czerwonym polu biała otwarta dłoń - herb 
miasta Brodnicy, na lewym białym polu  dwie 
czerwone falujące wstęgi w układzie 
pionowym /”w słup”/ nawiązujące do 
średniowiecznej chorągwi rycerstwa ziemi 
chełmińskiej.
Flaga. Podzielona na dwie równe części 
poziome. Na górnej białej dwie czerwone 
falujące wstęgi w układzie poziomym, na 
dolnej czerwonej po lewej stronie prawa 
otwarta biała dłoń jak na herbie.
Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm posiada w 
miejscu centralnym herb opisany wyżej, a w 
otoku napis „GMINA BRODNICA”  wyrazy 
rozdzielone są gwiazdkami.

Jerzy Wultański

Symbole
gminy Brodnica

Mieszkańcy Brodnicy i okolicy z pewnością 
p a m i ę t a j ą  z e s z ł o r o c z n y  „ J a r m a r k  
Ekologiczny z Królewną Anną”. Podobna 
zabawa,  jednak już o charakterze 
międzynarodowym, odbędzie się również w 
tym roku i trwać będzie dwa dni: 28-29 lipca. 
Dodatkową atrakcję przygotowuje Miejski 
Chór „Canto Grazioso”, organizując 
towarzyszącą Jarmarkowi imprezę:  
„Muzykowanie z Królewną Anną - 
Seminarium i Warsztaty Chóralne”. 
Uczestniczyć w niej będą także chóry z 
Lubawy oraz Podkowy Leśnej koło 
Warszawy. Seminarium i warsztaty 
poprowadzi prof. Akademii Muzycznej w 
Bydgoszczy, natomiast seminarium otwarte 
dla brodniczan wygłosi adiunkt dr Michał 
Zieliński ze wspomnianej już akademii. 
Spotkania te, jak widać przeznaczone 
zarówno dla artystów, jak i dla wszystkich 
zainteresowanych, trwać będą dwa dni. 
Chórzyści poświęcą się nie tylko warsztatom 
i seminariom, ale znajdą także czas na 
integrację zespołów. Uwieńczeniem ich 
wspólnej pracy będzie niedzielny koncert. Do 
Brodnicy przyjadą również kompozytorzy, 
dyrygenci i chórzyści z całej Polski. Wszyscy 
goście będą mieli możliwość zapoznać się z 
historią naszego miasta i zwiedzić jego 
zabytki, w czym pomagać im będzie Miejski 
Chór „Canto Grazioso”, przygotowujący z tej 
okazji różne niespodzianki.   

Agnieszka Łazicka
Koło Młodych Reporterów

Muzykowanie z Królewną Anną -
Seminarium i Warsztaty 
Chóralne Brodnica 28-29 lipca 2007

NR 3/2007 (247)

murów obwodowych i oskarpowanej 
wiezy. Poczatkowo zamek byl waznym 
punk tem s t r a t eg i cznym podczas  

k o n f l i k t u  p o l s k o - k r z y z a c k i e g o .  

Zbudowany w pol. XVI w. przez 
Kazimierza Wielkiego, dopiero po 1471 r. 
powróc i l  do  Po l sk i ,  u t r ac iwszy  
strategiczne znaczenie. Zniszczony w 
czasie wojen napoleonskich, nie zostal 
odbudowany, lecz rozebrany na potrzeby 
mieszkanców i kosciolów. 

Dla uczestników splywu miejsce to 
oznacza przede wszystkim pozegnanie sie 
z „nasza” Drweca, co czynimy z zalem na 
728,4 km biegu Wisly. 
Na Wisle

Teraz wioslujemy tylko jeszcze okolo 2 
km, ale wysoka fala i silny wiatr nie po 
zwalaja nam rozgladac sie spokojnie 
dookola. Zanim przybijemy do przystani 
AZS-u, z trudnoscia zauwazymy przystan 
K S  „ B u d o w l a n i ” ,  p o l o z o n a  n a  
zadrzewionej Kepie Bazarowej, która Kiedy przeplywamy pod mostem nowej Lubicz
oplywa Mala Wisla, oddzielajac rezerwat Na sygnal komandora splywu w samo autostrady, pozostaje tylko 6 km do 
przyrody chroniacy nadwislanski leg poludnie 16 czerwca 2007 r. w Lubiczu „zagarniecia” Drwecy przez Wisle.  

rozpoczynamy napedzanie wioslami o 
dwóch piórach naszych nawodnych 
srodków lokomocji, swiadomi, ze 
kajakami poslugiwali sie juz starozytni, ale 
wiekszosc uczestników zamierzala 
przeplynac ostatni etap „Petli Torunskiej” 
po raz pierwszy w zyciu. Najpierw 
wioslujemy po Drwecy, która od zwartych 
kompleksów w okolicach Mlynca 
uspokoila swój dotychczas krety bieg, ale 
teraz znowu wiedzie nas ostrymi zakolami.  

Na Drwecy w Lubiczu od 1230 r. biegla 
granica miedzy ziemiami polskimi (ziemia 
dobrzynska) a ziemia chelminska. Wies ta 
nalezy do najstarszych osad w okolicy. 
Przekazana we wladanie Zakonowi 
Krzyzackiemu, przy glównym trakcie 
komunikacyjnym, miedzy ziemiami 
Zakonu a Polska, byla znaczacym punktem 
h a n d l o w o - k o m u n i k a c y j n y m .  W  
sredniowieczu byl tu gród warowny ksiazat 

Zlotoria wierzbowo-topolowy o charakterze mazowieckich, który lezal przy waznym 
Zakolom rzeki towarzysza wysokie naturalnym.brodzie nad Drweca. 

skarpy i krawedzie oraz przybrzezne laki. Na torunskim Bulwarze Filadelfijskim 
Gdy znajdujemy sie okolo kilometr przed konczymy splywanie z okazji XXIII Dni 
Zlotoria, po lewej mijamy najpierw ujscie Drwecy. - Na naszej rzece plywanie 
strumienia Jordanu do rzeki. Po prawej kajakiem to rekreacja, na Wisle - ratowanie 
powoli wylania sie przed nami Kaszczorek, zycia - wyznaje jedna z uczestniczek. -  Do 
torunska dzielnica, do której prowadzi zobaczenia za rok.
drewniany most z XIX w. przesuwajacy sie 

H. Siekierskanad naszymi glowami. 
Foto AutoraZlotoria jest zabytkowa osada i 

malowniczym przedmiesciem Torunia w 
widlach Wisly i Drwecy. Od poludnia 
otoczona lasami z wiekowym drzewo- 
stanem. Pierwsza osada istniala tu juz w 

Po lewej mijamy zabudowania Nowej epoce brazu, 1800-800 lat p.n.e. Wsród 
Wsi. To 38. kilometr z 219,3 km dlugosci pamiatek historii nalezy wymienic przede 
Drwecy od jej zródla u podnózy wszystkim zamek, z którego dawnej 
wzniesienia morenowego Gór Dylewskich. swietnosci pozostaly tylko fragmenty 

XXIII Dni Drwęcy
Po Drwęcy i Wiśle w kajakach 
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Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako spółka 

miejska realizuje społeczne budownictwo mieszkaniowe lokatorskie

o umiarkowanym poziomie czynszu i opłat za mieszkanie. W okresie 

czterech lat wybudowano 65 mieszkań.

W 2003 roku oddano do użytku budynek przy ul. Łyskowskiego 4

z 45 pełnostandardowymi mieszkaniami jedno, dwu i trzypokojowymi 
2 o powierzchniach od 34,5 do 66,7 m 

Natomiast budynek wielomieszkaniowy przy ul. Nowa Kolonia 10 

jest drugim z kolei zrealizowanym przez Brodnickie TBS. Znajduje się 

w nim 20 mieszkań jedno i dwupokojowych również o wysokim 
2 standardzie. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi od 30 do 45 m 

. Obydwa budynki są obiektami nowoczesnymi, w których 

zastosowane rozwiązania budowlane i instalacyjne pozwalają 

racjonalnie i oszczędnie korzystać z energii cieplnej.

Zasady wynajmowania lokali w systemie TBS zawarte są w usta-

wie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Przyszli najemcy przede wszystkim nie mogą posiadać w dniu objęcia 

lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Brodnicy 

oraz dochód ich gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1,3 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie 

kujawsko-pomorskim zwiększonego o procentowy udział

w zależności od ilości osób w takim gospodarstwie.

REKLAMA

Jesienią 1963 roku w Sofii podczas XVII-wieczny ośrodek złotniczy w Brodnicy 
Kongresu Slawistów, w którym uczestniczyłem, /2007/. Ta książka, drukowana w całości na 
zaczął się,  mówiąc żartobliwie i przekornie  papierze kredowym, bogato ilustrowana 
mój niezbyt długo trwający romans ze złotem. barwnymi reprodukcjami, świetnie oprawiona, 

Ten tytuł książki historyka sztuki i pisarza W Sofii zachwyciłem się niezwykłą wystawą: ze znakomitą okładką, godna byłaby stanąć w 
Jana Bialostockiego przychodzi na myśl, kiedy pokazano na niej w wielkim muzeum sofijskim rzędzie wybitnych polskich publikacji 
mowa ma być o sztuce wyrażonej w owym złoto Tracji. Jak urzeczony chodziłem od stoiska muzealnych, zwłaszcza że widać w niej staranne 
drogocennym kruszcu. Co w niej przeważa: do stoiska, z sali do sali i patrzyłem na owe cuda przemyślenie szczegółów edytorskich, co 
twórczość ludzka, zamysł człowieka czy sprzed wieków. Na pamięć przychodził mi dzisiaj, w dobie jakżeż częstej tandety 
materiał, w którym się objawia? Białostocki wówczas również skarb wykopany przez wydawniczej, należy z uznaniem odnotować.
rzecz rozstrzygnął jednoznacznie. Schliemanna w XIX wieku pod Troją, w jaki W 2001 roku podziwiałem wystawę w 

stroiła się potem żona owego niemieckiego naszym Muzeum w Brodnicy, później, na 
entuzjasty antyku i amatorskiego badacza prośbę jego dyrektora, czytałem maszynopis 
archeologa, Zofia. pracy Edyty Osiak i byłem pełen podziwu dla jej 

Później w 1981 roku pisałem w jednym ze w i e d z y,  s k r u p u l a t n o ś c i  i  b o g a c t w a  
swoich szkiców, że do Płonnego, nieodległego zgromadzonego materiału. To jest znacznie 
od Szafarni, warto pojechać także po to, aby więcej niż tylko katalog wystawy. To fachowe 
zobaczyć tam „monstrancję, jedną z opracowanie wszystkich wystawionych dzieł z 
najpiękniejszych, jakie widziałem, z końca całym bogatym aparatem naukowym, a więc ze 
XVII wieku, z cechą miejską Torunia i imienną szczegółowymi metrykami eksponatów, ich 
znanego złotnika Jana Hausena /Pierwszego/, w dziejami i opisem, biogramami złotników, 
źródłach wspominanego do roku 1690”. charakterystyką brodnickiego ośrodka, etc. Oby 

I wreszcie na koniec tego epizodu ta jaskółka wydawnicza była początkiem 
złotniczego  jeden z księży brodnickich, uczeń poważanej działalności edytorskiej Muzeum w 
nieodżałowanego księdza profesora Janusza Brodnicy.
Pasierba, pisał u niego w Pelplinie pracę o Na marginesie dodam jeszcze, co mnie na 
złotnictwie pomorskim i rozmawiał ze mną na wystawie /i książce/ szczególnie zachwyciło: 
ten temat. Nie wiem, jakie były późniejsze losy monstrancja wieżowa Krella z 1638 roku 
tej planowanej rozprawy. /przechowywana w skarbcu katedralnym we 

Złote blaski wróciły do mnie po latach. Włocławku/ i puszka eucharystyczna tegoż 
Najpierw za sprawą wystawy wyrobów twórcy z drugiej ćwierci XVII wieku /ze 
brodnickiego ośrodka złotniczego w naszym zbiorów katedralnych w Płocku/. To prawdziwe 
muzeum /2001-2002/, a wkrótce potem z arcydzieła złotniczego rzemiosła.
powodu znakomitej dwujęzycznej, polsko-
niemieckiej ,  publikacj i  Edyty Osiak Marian Bizan

Kołowrotek wspomnień

Sztuka cenniejsza niż złoto

Pchełki
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także powiatową bibliotekę i biura, na przykład królował Bogdan Lewandowski. Popularny 
wydział kultury Powiatowej Rady Narodowej. „Boby” stwarzał niepowtarzalną atmosferę, a że 
Gdzieś około połowy lat pięćdziesiątych w sali również świetnie grał w ping-ponga, więc był w 
widowiskowej zostało otwarte kino „MUZA”. naszym mieście postacią bardzo popularną. 
Nie było jeszcze telewizji, więc mogły Niestety, gdy nastała moda w całej Polsce na 
spokojnie w Brodnicy istnieć dwa kina, które bezalkoholowe kawiarnie „RUCH-u”, pan Poprzedni odcinek moich wspomnień o 
miały zazwyczaj zapełnione sale na dwóch Bogdan jak go z respektem nazywaliśmy, Brodnickim Domu Kultury wypełnił opis jego 
seansach dziennie  poza filmami radzieckimi. „zmienił lokal” i gdzie indziej przeniósł swoją wyglądu. Zapomniałem jednak napisać, że do 
Na tych ostatnich zresztą frekwencję działalność.środka można było dostać się jeszcze inaczej. 
zapewniało wykupienie biletów przez zakłady Najbardziej jednak charakterystyczną Dzisiejszy pokój instruktorów (nr 15), 
pracy i szkoły. W tym układzie wszyscy postacią ówczesnego Powiatowego Domu naprzeciwko bocznej klatki schodowej, to 
pracownicy i uczniowie dostawali bilety gratis i Kultury był pan Alojzy Kąkol, jego kierownik. zamurowany korytarzyk, który służył 
statystyka była w porządku. Można było Starsi brodniczanie do dziś pamiętają jego wchodzącym do pomieszczeń biurowych i 
napisać ,  że  t łumy c iągną  na  f i lmy przysadzistą sylwetkę i fakt, że za jego czasów kawiarni na pierwszym piętrze. W tym miejscu 
wyprodukowane w wiadomym kraju. palcówka ta tętniła życiem - szachiści, malarze, znajdowało się również przejście na podwórze, 

Kino „MUZA” istniało do początku lat tancerze, recytatorzy, plastycy, fotograficy i dziś także zamurowane.
sześćdziesiątych, kiedy z powodu konkurencji wielu innych hobbistów znajdowało u niego Przejdźmy teraz do instytucji, jakie w 
telewizji musiało zawiesić działalność. zawsze życzliwe słowo i przytulne lokum. Sam różnym czasie gościł w swoich progach Dom 

pan Kąkol doskonale rzeźbił, jego dłuta jest Ale Dom Kultury to przede wszystkim Kultury. W latach pięćdziesiątych wobec 
między innym popiersie Szopena w Parku ludzie, którzy swoją pracą stwarzają atmosferę: powszechnego braku lokali, pamiętnego 
imienia tego wielkiego kompozytora. o dwóch z nich wspomnę pokrótce, a było ich chociażby jeszcze dla mojego pokolenia, 

oczywiście więcej. Ale oprócz talentu w dłoniach stwarzał olbrzymie pomieszczenia, których do dzisiaj 
kierownik atmosferę, w której wszyscy chętni W kawiarni (ten lokal do dziś tak się zwie, jest wiele, musiały kusić władze, poniekąd 
do udziału w życiu kulturalnym czuli się jak w choć żadnej działalności handlowej już dawno słusznie. Udało się ulokować w tym budynku 
domu...się tam nie prowadzi) mieściła się początkowo przedszkole (jego numeru już nie pamiętam), 

po prostu kawiarnia „KOLOROWA”. W niej Tomasz Ziemba
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Spacerkiem

Kocham BDK (3)

Słowa wydają się puste i bezbarwne, gdy trzeba „Świat się zmienia, Obserwując bohaterów „Metra”, identyfikujemy 

Padają mury, otwierają się graniceodpowiedzieć na pytanie: o czym jest „Metro”, na się z nimi nawet, jeśli nie pragniemy grać w teatrze, 
czym polega jego wyjątkowość? Często padające tak jak oni. Łączą nas marzenia, które, choć inne, Teatr też się zmienia
stwierdzenie, że to należy zobaczyć i samemu zawsze wymagają trudu i ciężkiej pracy. „Metro” Niezmienne pozostają tylko marzenia...
doświadczyć, w tym jednym jedynym przypadku jest ...marzenia młodych ludzi, nasze marzenia”. dodaje otuchy, popycha do działania, zachęca do 
czystą prawdą, najdoskonalszą wskazówką, a nie Chociaż sztuka opowiada o konkretnych osobach, o odbicia z drogi przesiąkniętej popkulturą. Zmusza do 
ucieczką od opowieści. Trudno opisać dźwięk, który grupie młodych artystów, którzy chcą grać w teatrze, zastanowienia się nad sobą, uświadamia widzowi, że 
wędruje przez ciało człowieka i drży w nim tak długo, ich marzenia stają się bliskie widzom. Nie dlatego, że porażka to nie wyrok. Podobną zachętę wzbudza 
na ile ten mu pozwoli. Trzeba go usłyszeć, odebrać i wszyscy muszą pragnąć tego samego. Ludzkie również Kapuściński: „Co można z siebie wydobyć? 
zatrzymać. Trzeba zobaczyć twarze aktorów, których marzenia dotyczą różnych spraw, ale mają kilka Gdzie leży ta ostateczna granica, do której można 
nie nudzi ciągłe odgrywanie tych samych scen. W wspólnych cech. dojść? Iść jest coraz trudniej. Ale to pasjonujące  
niewielkim teatrze widz staje się świadkiem Bardzo często pozostają tylko niespełnionymi pokonywać samego siebie.”
niepowtarzalnego wydarzenia. Ale gdyby dokładniej Wyobrażam sobie życie jako drogę. Gdy idziemy marzeniami, bo człowiek boi się działania. Czasami 
się nad tym zastanowić, dojdziemy do wniosku, że 

prosto, to tak naprawdę nic się nie dzieje. Niepewni wydaje się, że gdy dostaniemy to, co chcieliśmy mieć, 
temat musicalu jest nieoryginalny, bardziej 

własnych sił obierają tylko taki kierunek. Ale dopiero zakończy się szlachetna „wędrówka ku szczytom”, 
odpowiedni do minionych czasów, kiedy to upadał 

na zakrętach i wybojach można spełnić marzenia. która nadaje życiu sens. 
komunizm i otwierały się nowe drogi dla młodych 

Czasami trzeba zejść z obranego szlaku, przejść Bywa i tak, że spełnienia marzeń odkładamy na 
ludzi. Motyw spełniania marzeń odnajdziemy w 

naokoło, przemierzać góry, oceany. Ciekawość i wiara później. Dostrzegamy głównie konieczności i 
baśniach, we współczesnych powieściach czy też w 

są jedynym oparciem. Przypomina mi się początek obowiązki. Przypominają mi się słowa R. Kapuściń-filmach. Właściwie każda epoka miała swoich 
książki „Fabula rasa”. Można ją przeżyć tak jak i skiego: „Ale to są dane z tysiąca życiorysów: szkoła, marzycieli i idealistów, buntowników i outsiderów. 
„Metro”, jeśli „nie utkniemy na słowach, jeżeli nie praca. A tu przecież chodzi o życie kształtowane Gdyby zastanowić się nad tym jeszcze raz, 
zachłyśniemy się słowami, nie zadusimy słowami i nie zachłanną pasją, nieustępliwie trwającą, zupełną”. wymienione przed chwilą argumenty zaprowadzą nas 
spoczniemy na słowie…”. To jest jedyna droga do Wydaje mi się, że dopóki nie zapomnimy o do innego wniosku: temat „Metra” nie jest oklepany. 
pełnego szczęścia. Edward Stachura powiedziałby marzeniach i nasze obowiązki potraktujemy jako On jest po prostu aktualny i ta cecha najpełniej opisuje 
zapewne: „Komu w drogę, temu teraz!”stopnie w drodze do ich spełnienia, nie zmarnujemy musical. Bo  „Metro” jest o marzeniach! Podczas 

Agnieszka Łazickaani jednego dnia.sztuki padają słowa: 

„Ale to pasjonujące  pokonywać samego siebie”
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    Jak segregować ?
Do pojemników/ worków z napisem  ( kolor żółty) wrzucamy: otwarte 
butelki typu PET po napojach, opakowania po środkach chemicznych (butelki po 
szamponach , płynach do płukania itp.) 

styropianu, pampersów, folii budowlanych, butelek po olejach 

Do pojemników z napisem (kolor niebieski) wrzucamy:  
czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, książki, czysty nie zatłuszczony 

papier, kartony, pudła, zeszyty
papieru zabrudzonego, opakowań po mleku, sokach, kalki, folii 

aluminiowych

Do pojemników/ worków z napisem  ( kolor zielony) wrzucamy: czyste 
szklane butelki po napojach, słoiki, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń

ceramiki, szkła okiennego, luster, żarówek, lamp neonowych, 
opakowań po lekach i produktach chemicznych z zawartością

Zbiórka pozostałych odpadów segregowanych:
1.  Wywóz odpadów wielkogabarytowych
2 .  Zbiórka baterii – szkoły, instytucje
3 .  Świetlówki – składowisko odpadów ul. Ustronie 20c

PLASTIK

Nie wrzucaj: 

Nie wrzucaj: 

Nie wrzucaj: 

MAKULATURA 

SZKŁO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

 tel. 056 498 30 73                    

ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica

wywóz odpadów komunalnych
    segreguj z nami !!!

www.pgk.com.pl

Czy wiesz, że mieszkańcy Brodnicy 
zebrali baterii w:

2005 r. - 220 kg
2006 r. - 700 kg
2013 r. - planujemy 4 tony

Rok

2006

2005

2013

Ilość

220 kg

700 kg

4 tony

zbiórka baterii

Zachęcamy do segregacji – zróbmy to dla naszego środowiska naturalnego ! 


