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Dowody osobiste
do wymiany
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przypomina brodniczanom o obowiązku wymiany do końca tego roku starych
dowodów osobistych. Wielu brodniczan nie
dopełniło jeszcze obowiązku wymiany starych dowodów osobistych, dlatego burmistrz
miasta postanowił wydłużyć czas pracy wydziału do godz. 18.00 – informuje Tadeusz
Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. – Pozwoli to osobom, które jeszcze nie wymieniły dowodu osobistego, na
załatwienie formalności po godzinach pracy.
Od poniedziałku będzie też możliwość umówienia się telefonicznie na wizytę w urzędzie
w celu wymiany dowodu. Czekamy na telefony pod numerem (056) 49-30-324. Aktualnie na wymianę dowodu czeka się dwa
miesiące. Przypominamy również, że termin
składania wniosków o nowy dowód osobisty
należy składać nadal do 31 grudnia 2007
roku.
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Siedziby obwodowych
komisji wyborczych
w Brodnicy
Numer obwodu głosowania – 1
Przedszkole Nr 8, ul. Zielona 3, tel. 4934606
Numer obwodu głosowania - 2
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 62,
tel. 4934656
Numer obwodu głosowania - 3
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16,
tel. 4943905
Numer obwodu głosowania - 4
DPS, ul. Wiejska 1,tel. 4983480

Tu pracują
Trwa remont Urzędu Miejskiego. Osoby, które pragną załatwić swoje sprawy
w magistracie mogą znaleźć poszczególne wydziały według poniższej informacji:

PARTER
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY
- REF. PODATKOWO WINDYKACYJNY
- REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
KANCELARIA OGÓLNA
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
URZĄD STANU CYWILNEGO
WYDZIAŁ URBANISTYKI
WYDZIAŁ GEODEZJI
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM
WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(101)
(102, 103)
(104)
(104a)
(105)
(109, 110, 111)
(112, 113)
(114)
(115)
(116, 117)

I PIĘTRO
BURMISTRZ MIASTA
SEKRETARIAT
SEKRETARZ MIASTA
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. JAKOŚCI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPORTU
SALA KONFERENCYJNA
SALA NARAD
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

(204)
(204)
(210)
(209)
(206)
(201)
(202)
(203)
(207)
(210)

II PIĘTRO
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ INWESTYCJI
SEKRETARIAT- ZASTĘPCY BURMISTRZA
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY
- SKARBNIK MIASTA
- INSPEKTOR DS. KONTROLI FINANSOWEJ
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
AUDYTOR
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OBRONY CYWILNEJ
ADMINISTRATOR SYSTEMU I SIECI
TELEINFORMATYCZNYCH

(301-302)
(303-304)
(305)
(306)
(307)
(308)
(309)
(310)
(311-312)
(314)

Numer obwodu głosowania - 5
Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1,
tel. 6974734
Numer obwodu głosowania - 6
Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43,
tel. 4982142
Numer obwodu głosowania - 7
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3 Maja 2,
tel. 4982343
Numer obwodu głosowania - 8
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34,
tel. 4986125
Numer obwodu głosowania - 9
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34,
tel. 4986125
Numer obwodu głosowania - 10
Liceum Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska 14,
tel. 4982016
Numer obwodu głosowania - 11
ZSM POLMO S.A., ul. Lidzbarska 15,
tel. 4912225
Numer obwodu głosowania - 12
Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5, tel. 4987851
Numer obwodu głosowania - 13
Przedszkole Nr 9, ul. Wyspiańskiego 12a,
tel. 4931952
Numer obwodu głosowania - 14
Warsztat Terapii Zajęciowej,
ul. Wyspiańskiego 13, tel. 6970241
Numer obwodu głosowania - 15
Budynek PEC Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 36a,
tel. 4983129
Numer obwodu głosowania - 16
Szpital, ul. Wiejska 9, tel. 4983281
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Z sesji Rady Miejskiej
Drugi wiceprzewodniczący wybrany. W związku ze zmianą § 12 Statutu Miasta Brodnicy,
obecnie Rada wybiera ze swego grona dwóch
wiceprzewodniczących. Radni w tajnym głosowaniu podczas ostatniej sesji wybrali na
drugiego wiceprzewodniczącego Leona Krysińskiego
Nowe komisje w nowym składzie. Podczas
VIII Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy zwiększono liczbę Komisji Rady Miejskiej do siedmiu. Dokonano również wyborów nowych
składów osobowych Komisji. Od 21 września
br. wymienieni radni pracować będą w następujących komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przew. Jan Godlewski, członkowie: Tadeusz
Kuroś, Leszek Wałdowski, Agnieszka Wiśniewska, Jadwiga Wojciechowska;
Komisja Oświaty, Wychowania i Sportu przew. Urszula Jakubowska, członkowie:
Piotr Grążawski, Dariusz Kaliszer, Roman
Pawlak, Barbara Tuptyńska;

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji Miasta- przew. Jadwiga Wojciechowska, członkowie: Urszula Jakubowska, Leon Krysiński,
Bogdan Majczuk, Agnieszka Wiśniewska;
Komisja Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia i Rodziny - przew. Renata Kamińska,
członkowie: Leon Krysiński, Adam Pac,
Adam Siekliński, Urszula Jakubowska;
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przew. Leszek
Wałdowski, członkowie: Paweł Derlicki, Dariusz Kaliszer, Jan Kowalski, Bogdan Majczuk, Zdzisław Bogacki, Lech Witkowski;
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności - przew. Adam Siekliński, członkowie: Zdzisław Bogacki, Paweł Derlicki,
Jan Godlewski;
Komisja Rewizyjna - przew. Tadeusz Kuroś,
członkowie: Zdzisław Bogacki, Renata Kamińska, Bogdan Majczuk, Antoni Śmiecikowski, Barbara Tuptyńska Jadwiga
Wojciechowska.

Pozyskanie środków unijnych to ważne zadanie dla samorządu brodnickiego

Po pierwsze na drogi
W ostatnich dwóch latach miasto złożyło
13 wniosków o pieniądze unijne na doﬁnansowanie inwestycji. Na sześć udało się zdobyć doﬁnansowanie.
Miasto otrzymało 3,5 miliona złotych na następujące zadania, z których kluczowymi
były projekty infrastrukturalne. Spośród
6 projektów Zarząd Województwa postanowił
doﬁnansować w 75% optymalizację systemu
komunikacyjnego i budowę magistrali wodociągowej w ulicach Sądowej i Kolejowej.
Istotnym dla rozwoju miasta był projekt hali
widowiskowo-sportowej. Decyzją Zarządu
Województwa został on wysoko oceniony.
Z uwagi jednak na szczupłość środków, które
mogły być przeznaczone na infrastrukturę
społeczną, umieścił go na liście rezerwowej.
Szansą na refundację środków wydanych na
to zadanie jest sytuacja, w której Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie potraﬁłoby
rozliczyć się z wskaźników dotyczących infrastruktury przed Komisją Europejską np.
gdyby w całym kraju nie zostały wydatkowane wszystkie pieniądze na inwestycje
sportowe
- Na ostatnim regionalnym konwencie burmistrzów, zgromadzeni prosili Służby Wojewody i Marszałka o rzetelnym informowaniu
opinii publicznej na temat wysokości i priorytetów wydatkowania funduszy strukturalnych w Polsce, ponieważ opinia publiczna
jest atakowana przez media, że samorządy
nie potraﬁą wykorzystywać środków – mówi
Krzysztof Hekert Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Projektów Europejskich . - Doskonałym przykładem na złą politykę informacyjną jest Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. To nie prawda, że
dysponujemy kwotą prawie miliard euro,
dziś wiemy, że z tego jedynie 40% będzie
mogło traﬁć do samorządów.
Magistrat aktualnie pracuje nad sześcioma
projektami, z których trzy są najbardziej zaawansowane. Jeden z nich jest złożony w ra-
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Krzysztof Hekert

mach konkursu do Norweskiego Mechanizmu Finansowego - jest to budowa strefy rekreacji dziecięcej przy Gimnazjum nr 1
i szkole podstawowej nr 4 – wniosek opiewa
na kwotę 5 mln. złotych.
- Priorytetem dla miasta jest rozwiązywanie
problemów komunikacyjnych – mowi Krzysztof Hekert. - Opracowana została koncepcja
docelowego układu komunikacyjnego do roku 2030. Pierwszym etapem jej realizacji jest
budowa trasy przemysłowej, która połączy
drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr
60. Szacunkowy koszt projektu wynosi około
50 mln. złotych. Realizację przewidujemy do
roku 2010. Burmistrz czyni starania o wpisanie tej inwestycji na listę projektów kluczowych naszego województwa, co oznaczałoby
możliwość ubiegania się o doﬁnansowanie
bez procedury konkursowej.
Pozostałymi projektami, na które miasto
chciałoby otrzymać wsparcie ﬁnansowe
z Unii, są: pierwszy z zakresu rewitalizacji –
renowacja zespołu zamkowo-pałacowego.
Poza tym projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Drwęcy.
Na ten projekt pieniądze mogą pochodzić
z Funduszu Spójnościowego. Oprócz tego
urząd złożył wnioski na budowę szerokopasmowej sieci światłowodów „Brodman” i modernizację sieci przesyłu i dystrybucji
ciepła.
(RED)

Około 700 dzieci skorzysta
z dodatkowych zajęć.

Więcej na oświatę
O wdrożeniu Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych rozmawiamy
z Anną Kupczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego.
W jakim wymiarze godzin i w jakich szkołach
uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć?
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywają
się we wszystkich szkołach prowadzonych
przez Miasto Brodnicę. Będą odbywały się
do końca roku. Łącznie są to 2144 godziny.
Liczba uczniów objętych programem – 690.
W każdej szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum przewidziane są w trzech modułach
- rozwijające wiedzę i umiejętności oraz zainteresowania i zajęcia sportowe. Szczegółowy program tych zajęć przygotowali nauczyciele prowadzący zgodnie z programem
wychowawczym szkoły. Np. w gimnazjum nr
1 tradycją jest kształcenie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego –
takie też zajęcia między innymi będą odbywały się w tej szkole. W szkole podstawowej
nr 4 – np. kształcenie umiejętności językowych, gdyż szkoła ta od lat organizuje konkursy czytania wyrazów trudnych. W ten
sposób w każdej ze szkół podkreślony został
jej indywidualny charakter. Liczba godzin
w szkołach:
- szkoła podstawowa nr 1 - 384 godziny,
- szkoła podstawowa nr 2, 4 i 7 - po 320 godzin,
- gimnazjum nr 1 i 2 - po 320 godzin,
- III liceum ogólnokształcące - 160 godzin.
Zajęcia zorganizowane będą w 67 grupach,
po dwie godziny w tygodniu dla każdej
grupy. Godzin jest dużo, więc każdy uczeń
może wybrać coś dla siebie.
Oprócz zajęć poszerzających program nauczania, czy uczniowie którzy wykazują mniejsze
postępy w nauce też coś skorzystają?
Szkoły podstawowe i gimnazja mają dodatkowe godziny na wyrównywanie braków dydaktycznych – co powinno przełożyć się na
podwyższenie wyników sprawdzianów i egzaminów.
Jak wygląda strona ﬁnansowa programu?
Program został tak przygotowany, że poza
wynagrodzeniami dla nauczycieli i szkolnych koordynatorów realizujących ten program, każda szkoła ma przyznane pieniądze
na zakup materiałów i sprzętu na jego realizację – kwota 34 500 zł.
Pieniądze na te zajęcia uzyskaliśmy z budżetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
w drodze konkursu ofert.
Koszt całkowity programu wynosi 112 752 zł,
w tym:
- dotacja przyznana przez Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy - 72 320 zł,
- wkład własny Miasta - 40 432 zł, (w tym
wkład ﬁnansowy 34 000 zł).
Kto był autorem programu?
Ofertę konkursową przygotował Wydział
Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego, który
jednocześnie pełni nadzór nad jego realizacją.
Dziękujemy za rozmowę.
(RED)
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Warto wziąć udział w imprezach i zajęciach organizowanych przez miejskie placówki kultury.

J es i enne dni bez nudy
Bogatą ofertę kulturalną i sportową na najbliższe dwa miesiące przygotowały: Brodnicki Dom Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
- Osoby ceniące sobie aktywne spędzanie
wolnego czasu na pewno wybiorą spośród
bogatej oferty OSiR-u coś dla siebie – mówi
dyr. Placówki Dariusz Czaplicki. – W zajęciach kulturystycznych w siłowni, czy na zajęciach z tenisa ziemnego i stołowego mogą
brać udział zarówno bardziej, jak i mniej zaawansowani w uprawianiu tych dyscyplin.
Na wszystkich czeka też kręgielnia.

niak dyr. Muzeum w Brodnicy. – Jesteśmy
już po zakończeniu sezonu turystycznego,
więc wróciliśmy do stałych godzin pracy,
czyli: wtorek, środa, czwartek i piątek od
godz. 8.00 do 15.00, sobota od 9.00 do 15.00
i niedziela od 10.00 do 14.00. Poniedziałek
natomiast muzeum dla zwiedzających jest
nieczynne.

ca, działający w BDK. Oprócz tego działają
cztery grupy tańca nowoczesnego, a dla
przedszkolaków instruktorzy prowadzą zajęcia taneczno-rytmiczne.
- Dużą popularnością wśród młodych cieszą
się zajęcia cyrkowe, które prowadzone są
w grupach dla początkujących i zaawansowanych – mówi Ewa Dembek. – Trudno so-

Siatkówka na hali OSiR

Brodniczanie ceniący sobie ćwiczenia ruchowe przy muzyce mogą uczestniczyć w zaWystawa w Muzeum
jęciach organizowanych przez Szkołę Tańca
i Ruchu „Step”. Zajęcia te kierowane są do
osób w każdym wieku. Natomiast miłośnicy
Do odwiedzenia i korzystania ze zbiorów
bie wyobrazić Dom Kultury bez teatrzyków,
walki mogą poznać „Aikido”, które uczy zaMiejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
dlatego chętni w różnym wieku mogą zapichowania stanowczego ale łagodnego, dozapraszają brodniczan – pracownicy książsać się do teatrzyku dziecięcego Michałek
brych manier w połączeniu z pełną
oraz Młodzieżowej Grupy Teatralnej. Dla
kontrolą swojego ciała.
bardziej zaawansowanych prowadzimy zaję- Każdy kto przyjdzie na zajęcia do
cia recytatorskie „Sztuka Mowy”.
OSiR-u może też skorzystać z sauny,
Także osoby, które mają zainteresowania plasolarium bądź odwiedzić nasz barek
styczne, mogą w BDK pogłębić swoje umieOśrodek Sportu i Rekreacji
– mówi Dariusz Czaplicki – Serdeczjętności. Oprócz tego działają tutaj: sekcja
www.osirbrodnica.pl
tel. 056 491 34 40
nie zapraszamy.
szachowa, kółko dziennikarskie oraz kabaret
Osoby, ceniące sobie obcowanie ze
a także klub seniora „Brodniczanka”. HobMuzeum Miejskie
tel. 056 49 505 74
sztuką mogą odwiedzić sale wystabiści mogą wymienić swoje zbiory w pierwMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
wowe brodnickiego muzeum. Opszą sobotę miesiąca na giełdzie staroci.
www.brodnica.biblioteka.pl
tel. 056 49 822 47
rócz stałych ekspozycji, które preWarto dodać, że wszystkie zajęcia w BrodBrodnicki Dom Kultury
zentowane są w spichrzu przy ulicy
nickim Domu Kultury są bezpłatne.
www.bdk.brodnica.net
tel. 056 49 821 42
św. Jakuba 1 i w piwnicach zamkoOferta brodnickich placówek kulturalnych
wych warto obejrzeć wystawę prac
i sportowych jest zróżnicowana i przeznaStanisława Sacha Stawiarskiego,
czona dla każdego, bez względu na wiek.
znajdującą się w „Galerii Brama”.
nicy. – Miłośników dobrej książki namaWarto z nią dokładnie się zapoznać, wybrać
- Nasze muzeum czeka na zwiedzających od
wiamy do udziału w spotkaniach Dyskusyjcoś, co nas szczególnie interesuje i miło spęwtorku do niedzieli – mówi Marian Marcinego Klubu Książki – mówi Stanisława Kladzić wolny czas.
biszewska – dyrektor MiPBP
(RED)
w Brodnicy.
Brodnicki Dom Kultury,
który nastawiony jest przede wszystkim na pracę
z młodzieżą, przygotował na
nadchodzące miesiące sporo propozycji także dla dorosłych. – Dla osób uzdolnionych muzycznie prowadzimy: studio piosenki, naukę gry na keyboardach. Przy
BDK działa również Miejski
Chór Canto Grazioso oraz
Miejska Orkiestra Dęta.
Na pograniczu muzyki i teatru sytuuje się Teatr TańZespół QLU (BDK)

Więcej informacji:
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Lider PO
w Regionie
Kandydat do Sejmu
Lista nr 8

www.tomaszlenz.pl

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PIOTR CAŁBECKI:
Głosuję na Tomasza Lenza. To poseł, który rozumie
i zna sprawy Regionu!

Tomasz Lenz
– Lider PO w Regionie
■
■

BRONISŁAW KOMOROWSKI:
Tomasz Lenz to solidność. To nie tylko pokaźny wzrost, to także
wytrwała praca, godne podziwu umiejętności plus poczucie humoru.
To też się w polityce liczy. Warto oddać głos na Tomasza Lenza.

■

JULIA PITERA:

■
■

Będziecie mieli wspaniałego przedstawiciela w Sejmie. Tomek jest
dobrym kolegą, solidnym posłem, przyzwoitym człowiekiem. Warto
głosować na Tomasza Lenza.

■

■

ROMAN KOSECKI:
Tomasz Lenz jest wspaniałym parlamentarzystą. Razem gramy
w drużynie parlamentarnej w piłkę nożną. Jest bardzo dobrym
obrońcą. Trudnym do przejścia. Ale mnie się udało.

■
■

Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

38 lat, mąż Izabeli, ojciec Michalinki (3,5 roku)
i Maksymiliana (9 lat)
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
w województwie kujawsko-pomorskim
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Pracuje w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości
Członek Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia
Parlamentarnego oraz Polsko-Litewskiej
Grupy Parlamentarnej
Członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
Pracuje w Radzie Społecznej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
Konsultant i wykładowca Narodowego Instytutu
Demokratycznego w Waszyngtonie – praca na rzecz
demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej
(Ukraina, Gruzja, Kirgizja, Kazachstan)
Sportowiec – były piłkarz Unii Janikowo
i koszykarz Gryfa Toruń
Zna język angielski i rosyjski
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Szanowni Mieszkańcy Brodnicy i Powiatu Brodnickiego!
Zdrowsza i lepsza Polska, to zdrowsze i lepsze regiony. Pomyślność naszego kraju nie
jest możliwa bez pomyślności Ziemi Michałowskiej i jej mieszkańców. Podczas dwóch lat
pracy w Sejmie udowodniłem, że sprawy Brodnicy i Powiatu Brodnickiego są dla mnie
bardzo ważne. Dlatego proszę Państwa o głos 21 października.
By żyło się lepiej Wszystkim!

MÓJ PROGRAM DLA
BRODNICY I POWIATU
BRODNICKIEGO
Obwodnica
27 kwietnia 2007 roku wystosowałem zapytanie
poselskie do Ministra Transportu Jerzego Polaczka, w którym domagałem się odpowiedzi na dwa
pytania: kiedy budowa obwodnicy drogi nr 15
w Brodnicy zostanie włączona do zadań realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 oraz kiedy realnie przewidywana jest jej budowa. Odpowiedź, którą otrzymałem,
nie jest zadowalająca. Ministerstwo zasłania się
brakiem środków finansowych i odwleka podjęcie
ostatecznych decyzji.
Sprawa obwodnicy jest dla Brodnicy priorytetem i nie może czekać w nieskończoność!

21 października należy postawić znak X przy jednym
nazwisku kandydata do Sejmu
oraz trzech nazwiskach do Senatu

Sejm, lista nr 8:
Mężydło Antoni

Kopaczewska Domicela

Obiecuję swoją pomoc
również przy:

Dzięcioł Janusz
Karpiński Grzegorz
Wojtkowski Marek

▪ budowie przeprawy mostowej dla ruchu
lokalnego w Brodnicy (Osiedle
Michałowo – Śródmieście),
▪ zdobywaniu funduszy Unii Europejskiej
na Ochronę Środowiska,
▪ tworzeniu Zakładu Aktywizacji Zawodowej
dla Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy
finansowanego przez samorząd
województwa i samorząd lokalny,
▪ organizacji przedsięwzięć sportowych
i kulturalnych.

Pączkowski Mirosław
Tasarz Roman
Szymański Tomasz

Do Senatu oddajesz 3 głosy:
Person Andrzej
Wojtczak Michał
Wyrowiński Jan

Zapraszam do Biura Poselskiego w Toruniu, ul. Szeroka 43/2
oraz do Biura Parlamentarzystów PO w Brodnicy, ul. Piwna 4
Kontakt: tel. 056 621 06 15; e-mail: Tomasz.Lenz@sejm.pl
Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
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Sprawy Brodnicy a Fundusze
strukturalne Unii Europejskiej
na lata 2007 – 2013 w województwie kujawsko-pomorskim
Obwodnica dla Brodnicy oraz rewitalizacja zespołu zamkowo-pałacowego
na liście projektów kluczowych oraz wsparcie dla tych inwestycji ze strony
Platformy Obywatelskiej, to główne rezultaty spotkania z mieszkańcami
Brodnicy i powiatu brodnickiego.
Brodnica była jednym z pierwszych
miast naszego regionu, w którym odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące podziału funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. W środę
3 października do Brodnicy przyjechali
poseł Tomasz Lenz - szef Platformy
Obywatelskiej w regionie oraz Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki, którzy pełnili
funkcję gospodarzy spotkania. Obecni

byli również kandydaci do Sejmu i Senatu Platformy Obywatelskiej, Burmistrz
Wacław Derlicki, wójtowie gmin powiatu
brodnickiego oraz mieszkańcy Brodnicy.
Marszałek Całbecki przestawił na spotkaniu podział środków z Unii Europejskiej i zapewnił mieszkańców, że budowa obwodnicy oraz rewitalizacja kompleksu zamkowo-pałacowego znajdzie
się na liście projektów kluczowych dla

naszego regionu, co jest równoznaczne
z gwarancją ich realizacji.
Poseł Tomasz Lenz zaznaczył, że dobrze zna problemy Brodnicy, gdyż często przyjeżdża do tego miasta i spotyka
się z mieszkańcami. Wie, że sprawą
priorytetową jest budowa obwodnicy
i zapewnił, że Platforma Obywatelska
będzie wspierać wszystkie konieczne
dla rozwoju Brodnicy inwestycje.

LENZ GO! Do Dżakarty
Jeśli tylko jest taka potrzeba, wiemy,
że zawsze możemy liczyć na Tomka
Lenza - mówi Paweł Jagusz, trener
filipińskich sztuk walki. Dzięki jego
pomocy mogliśmy brać udział w międzynarodowych turniejach i zdobywać na nich medale.
Poseł Tomasz Lenz jest „dobrym duchem” drużyny od lat. Swoją pomocną
dłoń wyciągnął do niej między innymi
wtedy, gdy dwa lata temu młodzi sportowcy z Jabłonowa Pomorskiego nie
mieli funduszy na wyjazd na turniej do
Berlina. Dzięki życzliwości posła drużyna wyjechała, walczyła i okazała się
rewelacją zawodów, na których zdobyła
dwa brązowe medale.
Na wsparcie posła drużyna mogła liczyć
przez całe dwa lata kadencji Sejmu.
Między innymi dzięki pomocy posła jabłonowscy sportowcy reprezentowali
Polskę m. in. na zawodach w Utrechcie
(Holandia) oraz na Mistrzostwach Świata w Filipińskich Sztukach Walki w Dżakarcie (Indonezja), gdzie w czterdziestostopniowych upałach aż czterech zawodników stanęło na podium, zdobywając w sumie pięć medali. Dwa mePublikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

dale, złoty w single stick i brązowy w double stick, wywalczył Seweryn Nowak
z Jabłonowa. Pozostałe medale zdobyli
w single stick: Paweł Kowalski z Jabłonowa Pomorskiego oraz dwaj torunianie Aleksander Komorowski i Michał
Szmańda. Również zawodnicy, którym
medali nie udało się przywieźć, stoczyli
wiele naprawdę dobrych walk. Dzięki
wyśmienitej formie i wspaniałej postawie polska reprezentacja została uznana

najlepszą drużyną mistrzostw świata.
Jednak filipińskie sztuki walki to nie jedyny sport, który Lenz pomaga promować w Jabłonowie Pomorskim. Kilkukrotnie spotykał się także z mieszkańcami na meczach piłki nożnej. Ufundował również sprzęt sportowy dla tutejszej szkoły. Mamy do niego ogromną
sympatię i wiemy, że nigdy nas nie zawiedzie - dodaje P. Jagusz.
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PROGRAM
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Bogata gmina

KARTA DLA REGIONU

czyli program Platformy Obywatelskiej
dla obszarów wiejskich

» Wspieranie rozwoju Zespołu
Metropolitalnego
Toruń-Bydgoszcz
» Rozwój budowy Kujawsko
-Pomorskiej Sieci Informatycznej
» Działania na rzecz budowy
autostrady A1
» Wspieranie budowy obwodnic wokół miast
» Rozwój ośrodka szkoleniowego – lotnisko Lisie Kąty
» Działania na rzecz budowy
mostu kołowego na Wiśle
w Toruniu
» Wspieranie inwestycji tworzących miejsca pracy
» Dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy
i aspiracji młodzieży
» Aktywne wspieranie rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw
» Zabieganie o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016
dla Torunia
» Działania na rzecz budowy
drugiego stopnia wodnego
Nieszawa-Ciechocinek
» Wspieranie działań na rzecz
rozwoju turystyki
» Skrócenie kolejek do lekarza
poprzez zwiększenie środków
na opiekę medyczną
» Działania na rzecz rozwoju
sportu
» Wspieranie wyrównywania
szans mieszkańców najbiedniejszych gmin

,

Co już zrobiliśmy?
• Poparliśmy powrót KRUS pod zarząd Ministra Rolnictwa
• Poparliśmy zmiany w ustalaniu jedno
litego sposobu obliczania dochodów
z hektara
• Wspieraliśmy projekty związane
z paliwem rolniczym
• Zdecydowanie poparliśmy dopłaty
do biopaliw
• Domagaliśmy się zwiększenia głosu
Polski w sprawach dotyczących
europejskiego rynku cukru
• Popieraliśmy Ministra Rolnictwa
w sprawie prolongaty terminu składania wniosków o dopłaty
• Zdecydowanie wspieramy zmiany
w samorządzie rolniczym – zwiększenie roli Izb Rolniczych

turystyczne, sportowe i społeczno – kulturalne * Kultywowania tradycji lokalnej,
zakupu, odbudowy i konserwacji lokalnych pomników historycznych i zabytków
Platforma Obywatelska wie, jak wykorzystać środki europejskie. Samorządy,
w których podejmujemy decyzje, realizują programy unijne w dużo większym
stopniu niż rząd . Doprowadzimy do pełnego wykorzystania środków unijnych
na wsi.
Platforma Obywatelska jest częścią niniejszej frakcji w Parlamencie Europejskim – EPP-ED. Jako silny partner
potrafimy zadbać o interes polskich rolników w Unii Europejskiej.

Czym jest PROW?

Co zrobimy?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
to program realizowany przez samorządy województw. Wykorzystuje środki
europejskie. W latach 2007 – 2013 dzięki PROW na Polską wieś trafi ponad
17 miliardów euro. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich oferuje środki pomocowe w zakresie m.in.:
* Szkoleń zawodowych * Ułatwień startu
młodym rolnikom * Rent strukturalnych *
Modernizacji gospodarstw rolnych *
Usług doradczych * Odnawiania i modernizacji infrastruktury drogowej * Działań informacyjnych i promocyjnych *
Budowy, przebudowy, modernizacji i
wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe *
Rozwoju infrastruktury pełniącej funkcje

- PROW stanie się narzędziem trwałego rozwoju rolnictwa
- Utrzymamy ubezpieczenie
w KRUS-ie
- Zabezpieczymy środki na projekty
unijne dla wsi
- Powstanie jedna Agencja Rozwoju
Obszarów Wiejskich – zamiast
drogich ARiMR i ARR
- Zmienimy system doradztwa rolniczego – korzystając z wiedzy Izb
Rolniczych
- Zadbamy o giełdy rolne i rynki hurtowe
- Wesprzemy wykorzystywanie „zielonej energii” i rozwój rynku biopaliw
- Zwiększymy role sołectwa i sołtysów
(m.in. przez nowe fundusze sołeckie)
- Przywrócimy ekwiwalent dla OSP

Platforma Obywatelska wypełni powyższe deklaracje! Jesteśmy
gotowi zawrzeć umowę społeczna ze wszystkimi środowiskami
obszarów wiejskich. By żyło się lepiej. Wszystkim!

Zapraszam na stronę internetową
www.tomaszlenz.pl
Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
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Powroty po latach
Tak się ostatnio składało, że miałem okazję
uczestniczyć w kilku zjazdach koleżeńskich
maturzystów sprzed lat kilkudziesięciu. Podczas tych spotkań często zdarzyło mi się zadawać przybyłym pytanie: „Jak widzą, jak
postrzegają Brodnicę obecnie?” Wśród
uczestników tej minisondy czy ankiety były
osoby, które do naszego miasta zaglądają
kilka razy w roku ale również i takie, które
nie odwiedzały nas od lat, a niektóre nawet
od matury. Wypowiedzi są autentyczne,
zmieniłem tylko niektóre imiona i miejscowości, gdzie odpowiadający obecnie mieszkają.
Krystyna – Gorzów Wkp. – Za każdym razem
z radością przyjeżdżam do Brodnicy. Przecież to jest miasto, w którym urodziłam się,
wychowałam i spędziłam młodość. Niestety,
mogę tu być jedynie co kilka lat. Miasto owszem, zmieniło się, co oczywiste i to wyraźnie na korzyść. Jest czyste, zadbane, widać
w nim rękę gospodarza. Jak dawniej piękny
jest park Chopina ze starymi murami. Zniszczony jeszcze za czasów mojego dzieciństwa
pałac Anny Wazówny dawno został odbudowany. Jako kobietę cieszy mnie duża ilość
sklepów, gdzie można dokonać udanych zakupów. Drwęca jak dawniej nastraja do wypoczynku na jej brzegach.
Hania – Koszalin – Zawsze uważałam i nadal
czuję, że Brodnica to moje miasto i mam zamiar za kilkanaście lat wrócić tu na stałe
jako emerytka. To miasto ma w sobie jakiś
niepowtarzalny klimat, w który korzystnie
wpisują się dobrze widoczne zmiany na lepsze w ostatnim czasie. Tu są parki, tu płynie
Drwęca i w ogóle…
Krzysztof – okolice Poznania – Życie tak mi się
ułożyło, że zostałem Poznaniakiem. Ale zawsze chętnie przyjeżdżam do Brodnicy żeby

odwiedzić „stare kąty”: naszą budę, ruiny
zamku, parki, rynek. Naprawdę cieszę się
bardzo, kiedy widzę zmiany na lepsze – zadbane śródmieście, dużo nowych sklepów.
Ale jako Poznaniak muszę powiedzieć, że jeżeli dobrze się przyjrzeć, widać prężny rozwój gospodarczy miasta. Objeżdżałem kiedyś samochodem peryferia Brodnicy i nie
mogę się nadziwić, ile tu wyrosło nowych
osiedli, pięknych domów oraz dużych zakładów przemysłowych. Aż chce się tu wracać.
Barbara – Warszawa – Nie byłam w Brodnicy
dwadzieścia lat, ale teraz będę chyba przyjeżdżała tu na wczasy nad jeziora. W Brodnicy jest wspaniałe czyste powietrze i znakomita woda. Tu nawet herbata i kawa, nie mówiąc już o potrawach smakują inaczej.
Ula – Toruń – Jestem w Brodnicy po raz
pierwszy od wielu, wielu lat . Uważam, że ten
etap mojego życia jest już dawno zamknięty
i nie planuję tu powrotu. Chociaż samo miasto jest czyste, zadbane i może się podobać.
Grzegorz – Olsztyn – Miasto jest ładne i przyjemnie tu wracać, ale te korki w godzinach
szczytu…
I na zakończenie jeszcze jedna opinia.
Gienia – Gdynia – Od momentu kiedy moje
dzieci mogły jeździć, przywoziłam je do
Brodnicy, początkowo oczywiście pociągiem
i pokazywałam im: - Patrzcie, na tej ulicy
mama dorastała, tu chodziła do szkoły, tu na
rynku zawsze działo się coś interesującego.
Myślę, że udało mi się w jakimś stopniu zaszczepić w nich miłość do tego miasta, ponieważ teraz chętnie je odwiedzają ze swoimi
dziećmi, a moimi wnukami i pokazują: tu
babcia mieszkała, tu chodziła do szkoły, a tu
mieszkali pradziadkowie.
(TZ)

Zbliżają się wybory parlamentarne. Dziś
zadajemy uczestnikom pytanie: „Co załatwiliby państwo w pierwszej kolejności
dla Brodnicy w przypadku wejścia do
Sejmu?”.
Ewa Jankowska – uczennica - Gdybym została
posłanką zajęłabym się
poprawą komunikacji
miejskiej i zwiększyłabym częstotliwość kursów autobusów miejskich. Zadbałabym też
o to, aby nieletnim nie
sprzedawano alkoholu.

Niebawem wybory!

Sonda uliczna
Ilona Zwierzchlewska –
nauczycielka - Jako kierowca uważam, że przede wszystkim należałoby
zadbać o poprawę komunikacji miejskiej, aby
uniknąć utrudniających
ruch korków ulicznych.

Paweł Śliwiński – uczeń Uważam, że bardzo potrzebna jest w Brodnicy
obwodnica. Postarałbym
się również o więcej imprez alternatywnych dla
młodzieży.

Pamiętna data – 18 stycznia 1920
Dnia 11 listopada 1918 roku pokonane
Niemcy podpisały zawieszenie broni. Tak zakończyły się działania militarne pierwszej
wojny światowej. Warszawa wraz z centralną
Polską mogła świętować niepodległość. Niestety wiele polskich terenów na zachodzie
i północy pozostawało nadal pod zaborem niemieckim. O przynależności Pomorza, a więc
i powiatu brodnickiego, do Rzeczypospolitej
miał zadecydować traktat pokojowy. Zaborca
tymczasem nasilił antypolską kampanię.
Chciał udowodnić „praniemieckość” tych
obszarów. Szczególnie we znaki dawała się
Polakom straż graniczna – „Grenzschutz”.
Inwigilowała ona działaczy niepodległościowych, przeprowadzała rewizje w ich domach, konﬁskowała różne materiały, a także
dokonywała aresztowań.
Szykanom poddawano m.in. członków T.G.
„Sokół”, a w końcu zakazano Towarzystwu
dalszej działalności, skonﬁskowano jego do-

kumentację i ją zniszczono. Sytuacja zmieniła się radykalnie, kiedy traktatem wersalskim do Rzeczypospolitej włączono Pomorze. Miało ono przez władze polskie zostać przejęte w styczniu i lutym 1920 roku.
Do Brodnicy oddziały hallerczyków wkroczyły 18 stycznia 1920 roku. Pierwszym polskim żołnierzem w naszym mieście był
chorąży Kazimierz Wawrzynowicz. Oﬁcjalne
powitanie odbyło się na Dużym Rynku. Tam
stojący na czele delegacji brodnickiej tymczasowy burmistrz Augustyn Gapa wręczył
chleb i sól oraz symboliczne klucze miasta
gen. Stanisławowi Pruszyńskiemu, dowódcy
oddziałów, które zajęły Brodnicę.
Na pamiątkę tych wydarzeń dwie ulice w naszym mieście otrzymały nowe nazwy: ulica
Wiktorii została ulicą 18 Stycznia, a ulica
Wilhelmowska – ulicą Hallera/dziś: ul. Gen.
Józefa Hallera/.
(RED)

Zapraszamy na stronę internetową Urzędu Miejskiego w Brodnicy

Justyna Kaniecka – studentka - Moim zdaniem
bardzo potrzebny jest
ośrodek sportu, gdzie młodzież mogłaby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach.

Damian Manelski – student - Postawiłbym na
promowanie miasta
w Polsce i za granicą.
Oczywiście zadbałbym
także o poprawę komunikacji miejskiej.

Bogumiła Ćwiklińska –
emerytka - Podjęłabym inwestycje, które usprawniłyby w Brodnicy komunikację.

www.brodnica.pl
Mamy nadzieję, że tą drogą przybliżymy Państwu bogatą historię,
tradycje oraz dzień dzisiejszy naszego miasta.

(RED)
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Jesienne przejażdżki za miasto
Te krótkie opisy pokazują wybrane i sfotografowane miejsca, do których dotarłam na
rowerze podczas tegorocznej jesieni, trwającej zaledwie od kilku dni. Obserwacja bogactwa jesiennych barw na wycieczkach za
miasto dopiero przed nami.
Do lipy w Cielętach Wybudowanie docieramy szosą. Na wzniesieniu skręcamy w lewo, aby znaleźć się na ulicy Krajobrazowej,
gdzie po kilku metrach spotkamy to - od ponad 20 lat - pomnikowe drzewo (wys. 23 m,
obwód 510 cm).
W celu obejrzenia rezerwatu „Las grądowy
Cielęta”, jedziemy dalej aż do rozwidlenia
dróg, z którego w prawo pojechalibyśmy do
Jastrzębia. Wybieramy polną drogę w lewo,
skąd już na początku widać rzędy lip oraz
dębów. Na skraju lasu spotkamy tablicę informującą, że wjeżdżamy do 70 - hektarowego rezerwatu, utworzonego w 2003 r. jako
dziesiątego z kolei w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Rezerwat powstał w celu zachowania ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych żyznych lasów
liściastych z charakterystycznymi i chronionymi gatunkami runa, porastającymi zbocza
i dno jaru źródliskowego.

Dalej ta trasa prowadzi do Świerczynek,
skąd za sklepem skręcamy w lewo do Koziar.
Po pokonaniu około dwóch kilometrów krętą,
wznoszącą się i opadającą drogą oglądamy
ciekawy krajobraz, w którym dominują podłużne pagórki, zwane drumlinami. W Koziarach występują one gromadnie, naliczono
ich 138.
Stąd zjeżdżamy na dół ku naddrwęcznym
łąkom i skrajem lasu w lewo docieramy do
torów kolejowych, które przekraczamy, aby
znaleźć się na zielonym szlaku turystycznym, prowadzącym aż do Łąkarza. Za torami
skręcamy na lewo i za pomocą wspomnianych znaków docieramy do Nowego Dworu,
gdzie przywita nas m.in. przydrożna kapliczka pod okazałym jesionem. Po około
dwóch kilometrach dotrzemy do kolejnej kapliczki, którą musimy minąć z prawej strony,
aby wjechać na zacienioną drogę z licznymi
rowami melioracyjnymi po obu stronach.
Potem droga przez las zaprowadzi nas do Bobrowisk i na ulicę Krańcową.

którą przejeżdżamy. Na rozwidleniu dróg:
w lewo do Ładnówka, w prawo nad jezioro
W. Partęczyny, wybieramy tę drugą. Na początku drogi, za cmentarzem katolickim po
lewej stronie znajdziemy w lesie cmentarz
ewangelicki. Potem kierując się wybraną
drogą jedziemy przez las. Przy tablicy informującej o rezerwacie „Okonek” z lewej, traﬁmy po prawej stronie na oznaczenia zielonego szlaku, który wiedzie przez las nad jezioro Robotno i dalej aż do mostku na Skarlance w Grzmiący.
Żółty szlak to trasa z Brodnicy przez Mszano,
potem wzdłuż Drwęcy przez Słoszewy i Radziki Duże. Za pomocą żółtych oznakowań
można dojechać aż do Golubia-Dobrzynia,
odwiedzając po drodze rezerwaty „Tomkowo”, i „Bobrowisko” z Górą Modrzewiową
w Płonnem oraz Szafarnię.
Aby obejrzeć karawakę na polu w Wichulcu,
należy dotrzeć do drogi prowadzącej do wsi
z szosy Brodnica - Grudziądz. Krzyż widać
na wzniesieniu na tle wichuleckiego lasu.

Aby znaleźć się w Rytychbłotach, musimy
dotrzeć do Zbiczna, skąd zjeżdżamy szosą w
dół na mostek między jeziorami Zbiczno
i Karaś. Dalej droga prowadzi do wsi Ciche,

Halina Siekierska

Spacerkiem
Lubię spacerować po naszym cmentarzu.
Wiosną kiedy zielenią się łąki za murem nad
Drwęcą czy latem, kiedy w chłodzie drzew
można odpocząć od gwaru i pyłu sąsiedniej
bardzo ruchliwej ulicy Sądowej. Mniej podoba mi się nasza metropolia jesienią, w czasie umierania. Ale o cmentarzach w październiku czy listopadzie i Święcie Zmarłych
zostało już napisane chyba wszystko więc nie
będę się powtarzał.
Nie raz zastanawiałem się, dlaczego lubię pobyty w tym z natury przecież smutnym miejscu i doszedłem do wniosku, że nie wiem. Po
prostu podobają mi się spacery po cmentarzach. A może to po prostu wynika z mojego
sentymentu do historii? A może dlatego, że w
naszych stronach są one bardzo zadbane, co
przecież świadczy o rozwiniętym kulcie

zmarłych i czyni zadość pomorskiemu zamiłowaniu do czystości i porządku. To stwierdzenie dotyczy nie tylko nekropolii
w Brodnicy. Odwiedzałem cmentarze również w sąsiednich miastach: Wąbrzeźnie, Kowalewie, Golubiu czy Nowym Mieście. Rzuca
się w oczy położenie, które świadczy, że zostały założone około połowy XIX wieku gdy
zabudowa zaczęła trwale wychodzić poza
średniowieczne granice osad. We wszystkich
tych miastach miejsca ostatniego spoczynku
znajdują się w pobliżu bram miejskich, nieopodal dawnych murów obronnych. W Brodnicy odległość jest nieco większa ale gdy
patrzymy od krańca zamku czy dzisiejszego
parku Chopina dystans bardzo maleje. Ale
wszystkie cmentarze w tych miastach są, jak
brodnick,i bardzo schludne i zadbane.

Kiedy przed laty mieszkałem poza Brodnicą,
w Małopolsce często przyjeżdżałem do rodzinnego miasta. Czasami odwiedzałem również cmentarz i pierwsze wrażenie było takie
samo – jakie tu wszystko schludne i zadbane,
ile zieleni i jakie piękne pomniki. Dziś pewnie już i w Krakowskiem jest inaczej ale trzydzieści lat temu ten kontrast rzucał się
w oczy.
I jeszcze jedna rzecz. Cmentarze wiejskie.
U nas były w pobliżu kościołów, dopiero całkiem nie dawno nowe „wyszły” poza zabudowę. A tam na południu nie było w cale
cmentarzy przy świątyniach tylko wyłącznie
poza wsiami. Cóż, widocznie taki jest obyczaj.
(TZ)
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