7 czerwca wybory
do Parlamentu
Europejskiego
Siedziby obwodowych komisji wyborczych i granice
obwodów głosowania str. 6
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Rok 2009 jest dla
gospodarczego i społecznego rozwoju Brodnicy
bardzo ważnym rokiem.
Świadczy o tym liczba inwestycji i kwota
pieniędzy pozyskanych
i przeznaczonych na ich
realizację przez samorząd
brodnicki. Jednak oprócz
wielkich przedsięwzięć,
jak te związane z budową
południowo-zachodniej
trasy przemysłowej, nie
zapomniano o realizacji
inwestycji na osiedlach
mieszkaniowych.
Na konkretne inwestycje
w poszczególnych osiedlach łącznie w budżecie
miejskim zaplanowano
4.008.232 złotych. Część z
tych inwestycji jest już w
trakcie realizacji.
CZYTAJ STR 4 i 5

Mikołaj
Stawnikowicz,
uczeń brodnickiego I LO tak rozczytał się w książkach
o żegludze wikingów i Słowian, że
sam postanowił
zbudować łódź.

Czytaj str.
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Szczegóły na str. 3
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Inwestycje
na
osiedlach

Organizatorzy Kasztelańskich Dni
Brodnicy zapraszają mieszkańców naszego miasta i turystów, którzy zjadą
na Pojezierze Brodnickie na weekend
29-31 maja do udziału w imprezach.
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Cena 0 zł

Trzymamy kciuki za reprezentację Brodnicy w Pucharze Miast. Składa się ona z
ośmiu zawodników. Do widowiska zakwalifikowało się dwanaście miast. W finale zmierzą się cztery.

Szkoła Podstawowa nr 2 ma imię, sztandar i własny hymn

Będą brać
wzór z najlepszych
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Brodnicy od
22 maja nosi imię Polskich Olimpijczyków.
Podczas uroczystości
placówka otrzymała
sztandar. Odsłonięto
też pamiątkową tablicę z imieniem w hallu
szkoły.
Wybór Polskich
Olimpijczyków na
patrona nie jest zaskoczeniem. Placówka ma
na swoim koncie wiele
sukcesów w sporcie, a
jej dyrektor to zasłużony trener i działacz
sportowy. Mimo tego,
o wyborze patrona
miało zdecydować głosowanie dokonane w
gronie uczniów, nauczycieli
i przedstawicieli rodziców.
Przeprowadzono je 19
listopada 2008 roku. Z 473
głosujących, aż 425 głosy
oddano za „olimpijczykami”. W marcu br. Rada
Miasta Brodnicy przyjęła
uchwałę o nadaniu imienia

Na Międzynarodową Konferencję
Ekologiczną „Zielone ponad granicami”
przyjechali do Brodnicy przedstawiciele
miast posiadających znak Zielone Płuca
Polski oraz kilkunastoosobowa grupa
gości z zagranicy.
Przez dwa dni osoby zajmujące się
zawodowo ekologią, pasjonaci przyrody i
samorządowcy dyskutowali o najistotniejropy,
szych problemach współczesnej Europy,
dotyczących ochrony środowiska.
Organizatorzy konferencji: burmistrz Brodnicy i prezes Zarządu
Fundacji „Zielone Płuca Polski”
wystosowali zaproszenie na
konferencję do wszystkich polskich miast, które legitymują się
znakiem Zielone Płuca Polski oraz
do miast partnerskich tych miast. W

strzegający zasad zdrowej, uczciwej rywalizacji,
stale podnoszący swoje
umiejętności fizyczne
nie zapominając też o
wartościach duchowych i
kulturze osobistej.
Sztandar przekazany
szkole przez burmistrza
miasta Wacława Derlickiego zaprojektował
Mieczysław Mełnicki
przy współpracy dyrektora Bogumiła Kupczyka.
Realizacji projektu podjęła się Janina Małkowska. Tło głównej strony
sztandaru, pełniącej

Sztandar SP nr 2
w pełnej gali

dla „dwójki”.
Podczas uroczystości
przewodniczący RM Marek
Hildebrandt odczytał na
forum społeczności szkoły
i zaproszonych gości treść
tejże uchwały. Zdaniem
dyrektora SP nr 2 Bogumiła Kupczyka, imię patrona
idealnie pasuje do wielu

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Olimpijczycy to przecież elita
wśród sportowców. Ludzie nie
tylko wyjątkowo
utalentowani i
sprawni fizycznie,
ale również prze-

funkcję awersu, jest w
kolorze białym. Na nim w
centralnej części znajduje
się godło Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej herb
miasta Brodnicy, a w dolnej
części niebieska szkolna
tarcza z cyfrą 2. Dookoła
złotymi literami wyszyty
jest napis: „Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy im.
Polskich Olimpijczyków”.
Rewersowa strona sztandaru nawiązuję do symboli olimpijskich i symboli
miasta. Na niebieskim tle
została umieszczona prawa
dłoń z mankietem w barwach flagi Brodnicy, która
trzyma zapalony znicz. Pod
nim znajduje się powiewająca biało-czerwona flaga,
na której umieszczone są
złote koła olimpijskie symbolizujące Polski Komitet
Olimpijski.
- Nad drzewcem flagi
można dostrzec cyfrę 2
otoczoną złotym wawrzynem. Poniżej umieszczone
są słowa: Citius, Altius,
Fortius, czyli Szybciej, Wyżej, Mocniej, które powinny
stać się drogowskazem dla
naszych uczniów – tłumaczy Elżbieta Kupczyk,
nauczycielka w SP nr 2
Podczas nadania szkole
imienia zaśpiewano też po
raz pierwszy hymn szkoły,
którego autorem jest Zbigniew Stasiak.

Tekst i zdjęcia:
Paweł Stanny

Zielone ponad granicami
sumie w konferencji wzięło udział ponad
80 osób. Wśród nich byli goście z Niemiec,
Litwy, Holandii, Ukrainy i Białorusi oraz
samo
samorządowcy z Białegostoku, Iławy,
Os
Ostródy, Supraśla, Torunia, Wąb
brzeźna i oczywiście z Brodnicy.
Honorowy patronat nad
imprezą objęli: minister
środowiska, marszałekowie
województw kujawsko-pomorskiego i warmińskom
mazurskiego. Debatowano o
ko
konieczności rozwijania turystyki

ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
przyrodniczej, działaniach podejmowanych
na rzecz poprawy klimatu w wymiarze kontynentalnym. Wiele miejsca poświęcono
także problemom związanym z gospodarką
odpadami i z nadmiernym używaniem
opakowań plastikowych oraz wpływem
tych odpadów na środowisko.
Polacy z zainteresowaniem wysłuchali w
jaki sposób radzą sobie z tymi problemami Holendrzy, Niemcy i Litwini. W kolejny
dzień konferencji odbyła się sesja wyjazdowa do Brodnickiego Parku Krajobrazowe-

go. Materialnym efektem spotkań będzie
dwujęzyczna publikacja, w której znajdą się
wystąpienia uczestników konferencji. Wydawnictwo sfinansuje Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska. Wszystkie materiały
promocyjno-konferencyjne zostały wydane
dzięki wsparciu finansowemu, które Urząd
Miejski w Brodnicy otrzymał z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony środowiska w Toruniu.

zm
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Agata Świdzińska z Górzna
zwyciężczynią wyborów Miss Ziemi Michałowskiej 2009

Wszystkich
oczarowała blondynka
Kiedy kandydatki odsłoniły nieco
swe wdzięki pokazując się w strojach kąpielowych, atmosfera wyborów jak zwykle stała się bardzo
gorąca. Ostatecznie jury wybrało
wstępnie sześć finalistek, które w
kuchennych fartuszkach zagrały
scenę pt. „10 lat po ślubie”. Znudzonego męża zagrał znakomity
mim i komik Maciej Zajda.

Finalistki tegorocznych
wyborów Miss
Ziemi Michałowskiej 2009

Fot. Paweł Stanny
Leżące blisko Brodnicy Górzno
jest co prawda niewielkim miasteczkiem, ale ma wiele atutów:
wspaniałe lasy w sąsiedztwie,
malownicze krajobrazy, ustronne zacisza. Po wyborach miss
okazało się, że mieszkają tam też
wyjątkowo piękne białogłowy.
Wybory Miss Ziemi Michałowskiej 2009 po raz kolejny
organizował Brodnicki Dom
Kultury. Tematem przewodnim
do układów choreograficznych
było wiejskie wesele. Siedem-

naście panien, które stanęły do
konkursu zaprezentowały się w
kilku odsłonach. W pierwszej
pokazały się w strojach ślubnych.
Wszystkie wyglądały uroczo i
kawalerowie na sali wzdychali
głęboko zauroczeni wdziękiem
dziewcząt. Członkowie jury z
kolei drapali się po głowie. Jasne
stało się bowiem, że wyłonienie
najpiękniejszej będzie bardzo
trudnym zadaniem. Po prezentacji
w sukniach wieczorowych skala
trudności w dokonaniu właściwego wyboru dodatkowo wzrosła.

W końcu trzeba było ogłosić
wyniki. Miss Ziemi Michałowskiej
2009 oraz Miss Publiczności została Agata Świdzińska odbierając główną nagrodę konkursu czek na 3 tys. zł. Tytuł I Wicemiss
przypadł równie uroczej Joannie
Mosakowskiej, a tytuł II Wicemiss – Marii Hajduk. Zaszczyty
spłynęły też na Barbarę Wzorek,
która została Miss Foto oraz Miss
czytelników gazety „Nowości”.
Trochę na otarcie łez, do
dalszych startów w konkursach
piękności przedstawiciel biura
Missland wybrał Jagodę Wiśniewską, Agatę Barcz, Karolinę
Witkowską i Annę Hajduk. Tegoroczne wybory poprowadził Paweł Jagusz, a w wiejską orkiestrę
wcielili się muzycy BDK: Witold
Gutmański i Zbigniew Stasiak.
(sta)

Przekazane przez Urząd Miejski w Brodnicy naszemu szpitalowi urządzenie echo serca pozwoli uratować niejedno ludzkie
życie. Na zdjęciu burmistrz miasta Wacław Derlicki i dr Jacek
Furgalski, ordynator Oddziału Wewnętrznego przy aparaturze.

Echo serca
już pracuje
Ten zakup to krok milowy dla szpitala
Samorząd brodnicki kupił i przekazał w użyczenie szpitalowi nowoczesne urządzenie służące do diagnostyki chorób serca i dużych naczyń. Z
kasy miasta przeznaczono na zakup echa serca ponad 100 tys. zł.
Jak podkreślał podczas oficjalnego przekazania sprzętu szpitalowi
dyrektor placówki Marek Nowak, władze miasta zawsze były sponsorem realizującym najważniejsze potrzeby szpitala, pomimo faktu,
że szpital nie jest własnością samorządu miejskiego.
- Radni miejscy w zdecydowanej większości są życzliwi naszym
działaniom związanym z zakupami sprzętu dla szpitala - mówi burmistrz Wacław Derlicki. - Dopóki będzie można to nadal takie starania
będziemy czynić, żeby co roku kupić szpitalowi coś przyzwoitego.
Burmistrz zachęca wszystkie samorządy naszego powiatu, by co roku
rezerwowały określoną kwotę pieniędzy na zakup sprzętu dla lecznicy.
zm

fot. Paweł Stanny

Sentymentalna wizyta

Wyróżnieni kombatanci podczas uroczystości pod pomnikiem

Medale dla kombatantów
Z okazji 64 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 8 maja pod pomnikiem ofiar
wojen burmistrz miasta odznaczył wybranych kombatantów Medalem Brodnicy.
Wyróżniono Bronisława Lewandowskiego, Władysława Przystalskiego i Franciszka Żelaznego – wszyscy są byłymi żołnie-

rzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Medale otrzymali także: Mieczysław Cedro oraz Stefan Aniszewski - członkowie
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i
Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
(sta)

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi
Michałowskiej w trakcie
135 lat istnienia kształciło
wielu znakomitych Polaków. Jednym z najsłynniejszych absolwentów
szkoły jest prof. dr hab.
inż. Tadeusz Kaczorek.
Wielce zasłużony dla
nauki profesor odwiedził
niedawno swe liceum,
które opuścił po maturze
w 1951 roku.
Zdaniem byłego premiera RP, a obecnie posła do
Parlamentu Europejskiego
Jerzego Buzka, postać profesora Tadeusza Kaczorka
znana jest w całej Europie
i na świecie za sprawą
jego wielkich osiągnięć
w dziedzinie automatyki i
elektroniki.
Profesor jest pionierem
badań w obszarze singularnych układów dwuwymiarowych oraz dwuwymiarowych układów dodatnich.
O znaczeniu jego pracy dla
nauki świadczą m. in. ty-

tuły doktora honoris causa
nadane mu przez Politechnikę Opolską, Lubelską,
Szczecińską, Białostocką,
Łódzką oraz Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Profesor
Tadeusz Kaczorek wypromował ok. 240 magistrów i inżynierów oraz 66
doktorów. Zdobył także
uznanie na renomowanych
uniwersytetach w Japonii,
Kanadzie, Anglii, Francji,

Norwegii, Włoch, Szwajcarii, Australii, Indiach, Finlandii i Grecji, gdzie wykładał.
Przyjeżdżając do Brodnicy na zaproszenie dyrektora I LO Wiesława Łupiny,
profesor spotkał się ze
społecznością liceum.
Opowiedział uczniom i
nauczycielom o znaczeniu
nauk ścisłych zachęcając
jednocześnie młodzież do
podejmowania studiów w
tym kierunku.
Dla szkoły profesor
Kaczorek przekazał swoją
togę profesorską, która
trafiła do szkolnej Izby Tradycji. Miłym gestem z jego
strony było też ufundowanie nagrody pieniężnej dla
najlepszego maturzysty.
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie będą
mieli ponownie przyjemność gościć profesora
w I LO 30 czerwca br. na
uroczystości wręczenia
świadectw maturalnych.

Profesor Tadeusz Kaczorek podczas wizyty
w swoim byłym liceum

(sta)
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Kasztelańskie Dni Brodnicy
z Dodą i teatrem
Przez trzy ostatnie dni maja
odbywać się będą w naszym
mieście Kasztelańskie Dni
Brodnicy.
Organizatorami święta
miasta są: Urząd Miejski w
Brodnicy, Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury. Sponsorem
strategicznym imprezy firma
„Kasztelan”.
Zorganizowanie trzydniowego, interesującego i atrakcyjnego święta miasta nie
byłby możliwe bez wsparcia
finansowego, którego udzielili: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Perkoz”,
Beata i Marian Żebrowscy,
„Garaż Auto - Części”, „Agno”
Sp. z o.o., Firma Handlowo Usługowa „Joker”, Solarium
„Fantasy” i Społeczna Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i
Zarządzania w Łodzi.
Organizatorzy Kasztelańskich Dni Brodnicy zapraszają
mieszkańców naszego miasta
i turystów, którzy zjadą na Pojezierze Brodnickie na weekend do udziału w imprezach.
A że będzie się wiele działo
świadczy bogaty i różnorodny
program imprezy w dniach
29-30-31 maja 2009 r., który
drukujemy obok.

MIESIĘCZNIK

Dla mieszkańców Brodnicy i turystów przygotowano wiele atrakcji
29 maja 2009 r. (piątek)
Prezentacja przedszkoli i szkół
brodnickich na Dużym Rynku:
godz. 10.00 - 15.20 - scena
- powitanie przez burmistrza
miasta - piosenka o Brodnicy Studio Piosenki BDK
godz. 10.05 - 11.15 - artystyczna prezentacja przedszkolaków:
10.05 - 10.20 - Przedszkole
Niepubliczne
10.25 - 10.35 - Przedszkole nr 6
10.40 - 11.00 - Przedszkole nr 9
11.05 - 11.15 - Przedszkole nr 8

godz. 11.15 - 15.10 - artystyczna prezentacja brodnickich szkół:
11.15 - 11.45 - Zespół Szkół
Rolniczych
11.50 - 12.15 - Szkoła Podstawowa nr 4
12.20 - 12.50 - SP nr 1
12.55 - 13.25 - SP nr 7
13.30 - 13.55 - Gimnazjum nr 2
14.00 - 14.30 - Gimnazjum nr 1
14.35 - 14.45 - I Liceum Ogólnokształcące
14.50 - 15.20 - Zespół Szkół
Zawodowych

Apel o cierpliwość
Ruszyły prace przygotowawcze związane
z budową infrastruktury podziemnej pod
przyszłą trasę przemysłową. W związku z
tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu
drogowym.

- Prosimy mieszkańców
Brodnicy o cierpliwość mówi wiceburmistrz Jan
Chudzikowski. - Wszystkie prace, które aktualnie
i wkrótce będą prowadzone są konieczne. Inaczej
trasy południowo-przemysłowej nie zbudujemy.
Aktualnie przy ul.
Targowej powstaje wodociąg, sieć kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji
deszczowej. Prace te
wykonuje firma Fiszer z
Brodnicy. Do końca maja
wyłoniony zostanie w
drodze przetargu główny
wykonawca inwestycji i
od początku przystąpi on
do budowy trasy. Mimo
jednak prac, wykonawca
zapewni ciągły przejazd
ulicą Targową.

zm
Na ulicę Targową wjechały koparki

Fot. Paweł Stanny

godz. 14.00 - otwarcie
Prowadzący - Konjo
godz. 14.00 - 15.00 - muzyka
mechaniczna
godz. 15.05 - 15.45 - blok artystyczny OSiR
godz. 15.50 - 16.20 - konkursy
dla publiczności
godz. 16.25 - 16.45 - zespół
młodzieżowy „Raport BDK
godz. 16.45 - 17.00 - muzyka
mechaniczna
godz. 17.00 - 17.30 - blok
artystyczny Brodnickiego Domu
Kultury
godz. 17.35 - 17.55 - konkursy
dla publiczności
godz. 18.00 - 19.00 - blok artystyczny BDK
godz. 19.05 - 19.30 - konkursy
dla publiczności
godz. 19.30 - 19.55 - muzyka
mechaniczna
godz. 20.00 - 20.40 - koncert
Miejskiej Orkiestry Dętej
godz. 20.45 - 21.45 - koncert
zespołu Akcent
godz. 21.45 - 23.00 - koncert
Gwiazdy Wieczoru Dody
godz. 23.05 - 1.00 - muzyka
mechaniczna
W programie konkursy z nagrodami.
Biesiada piwna. Sektor rekreacyjny, gastronomiczny i rozrywkowy.

31 maja 2008 r. (niedziela)

30 maja 2009 r. (sobota)
godz. 11.15 - 19.00 - Brodnicki
Dom Kultury
Ogólnopolski Camping Teatralny - Brodnicka Uczta Teatralna:
godz. 12.00 - otwarcie
godz. 12.15 - 19.00 - prezentacje
godz. 14.00 - Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Brodnicy (dolna
płyta)
Impreza rekreacyjna „Kasztelańskie Dni Brodnicy”:

3

Ogólnopolski Camping Teatralny – Brodnicka Uczta Teatralna:
godz. 10.00 - 13.00 - prezentacje grup teatralnych – Brodnicki
Dom Kultury
godz. 14.00 - uroczyste zamknięcie BUT (wręczenie nagród).

Co sądzi Pan(i) o
propozycji burmistrza
Brodnicy dotyczącej
wprowadzenia
2 razy w roku w
Urzędzie Miejskim
otwartych sobót dla
klientów brodnickiego
magistratu.
Stanisław Michałowski:
- To dobry pomysł zwłaszcza z myślą o ludziach pracujących. Często kończą
oni pracę po godzinie 1617, a o tej porze urząd jest
już nieczynny. Jednak dwie
soboty w roku to trochę za
mało.

Anna Śnieżawska:
- Uważam, że ten pomysł
zdałby egzamin, gdyż jeżeli ktoś pracuje do 16.00 to
nie ma czasu na załatwienie
spraw w urzędzie i musiałby
wziąć wolne. Zamiast brać
dzień wolny mógłby skorzystać z możliwości załatwienia swoich spraw w sobotę.

Mariusz Rudziński:
Sabina Lewandowska:
- Myślę, że to dobry pomysł, bo jeżeli ktoś ma coś
do załatwienia w urzędzie to
mógłby to załatwić w sobotę, gdyż w ciągu tygodnia
pracuje. Sobota jest dniem,
w którym większość ludzi
ma wolne i mogłaby wykorzystać ten czas na załatwienie spraw w urzędzie.

- Ten pomysł nie sprawdziłby się. Jeżeli ktoś ma
coś do załatwienia w urzędzie to w tygodniu znajdzie
na to czas, a dla miasta są
to dodatkowe koszty. Pieniądze które wydanoby na
realizację tego pomysłu
można by przeznaczyć na
organizację imprez na Dużym Rynku.
Tekst i fot.
Iwona Sugalska
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Gospodarka

Inwestycje osiedlowe 09’
Rok 2009 jest dla gospodarczego i społecznego rozwoju
Brodnicy bardzo ważnym rokiem.
Ilość inwestycji i kwota pieniędzy
pozyskanych i przeznaczonych
na ich realizację przez samorząd brodnicki, świadczy o tym
najlepiej. Jednak oprócz wielkich
przedsięwzięć, jak te związane z
budową południowo-zachodniej
trasy przemysłowej nie zapomniano o realizacji inwestycji na
osiedlach mieszkaniowych.
Łącznie na te działania w
budżecie miejskim zaplanowano
4.008.232 złotych. Pieniądze te
zostaną przeznaczone na konkret-

ne inwestycje na poszczególnych
osiedlach. Część z tych inwestycji
jest już w trakcie realizacji.
Przedstawiamy wykaz zadań i
wartość nakładów finansowych
przeznaczoną na ich wykonanie z
podziałem na poszczególne osiedla. Wiedza ta z pewnością przyda się tym wszystkim, którzy chcą
wiedzieć co w najbliższym czasie
zmieni się na ich osiedlach. Poza
tym, na planowanym na jesień
tego roku spotkaniu władz miasta
z mieszkańcami będzie można
konkretnie porozmawiać o realizacji tych inwestycji.

Na osiedlu Grunwald kosztem 250.000 zł położona zostanie
nowa nakładka asfaltowa na ulicy Batalionów Chłopskich

W tym roku kontynuowane będą inwestycje związane
z oświetleniem ulicy
Armii Krajowej na
osiedlu Grażyny

Mieszkańcy ulicy Kasprowicza
na osiedlu Grażyny doczekali się już
kanalizacji na swojej ulicy

Odcinek drogi
na ulicy
Litewskiej (za
przejazdem
kolejowym)
został już wykonany

Strony Gospodarka przygotowali:
Zdzisława Marciniak i Paweł Stanny
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W dzielnicy Stare Miasto
kosztem 100 000 zł wykonany
zostanie nowy chodnik na ulicy Nad Drwęcą w kierunku ulicy Lidzbarskiej

Kolejną ważną inwestycją na Karbowie będzie
budowa drogi na ulicy Północnej. Prace realizowane będą od skrzyżowania z ulicą Narcyzową
i dalej w kierunku drogi na Olsztyn

Na osiedlu Karbowo
nawierzchnia
ulicy Zakątek
już została wykonana

Na Ustroniu
przebudowie
nawierzchni
poddana
zostanie
ulica Długa

Kosztem 489.929 zł na Ustroniu wybudowane zostaną nawierzchnie (plus infrastruktura techniczna) na ulicach: Zacisze, Spokojna, Truskawkowa, Poziomkowa, Stepowa i Miła

Inwestycje osiedlowe 09’
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Młodzi Masajowie nie chcą już słuchać ojców

U afrykańskich
pasterzy
Moja wyprawa do
Kenii związana była
z biznesem, ale tak
naprawdę ciągnęło mnie do Afryki,
aby poznać miejsce
z którego wywodzi
się człowiek. Była to
więc wyprawa do
naszych korzeni, do
źródeł ludzkości.
Na ogół mamy błędne
pojęcie o Afryce kojarząc
kontynent z pustyniami,
nieużytkami, stadami
dzikich zwierząt i wysokimi
temperaturami. To obraz
niepełny, który nie można
odnieść do całej Afryki.
W Kenii zaskoczyła mnie
różnorodność roślinności,
niezwykła, zapierająca
dech w piersiach paleta
barw, obfitość form. Oczywiście kontakt ze zwierzętami, ich bliskość, odgłosy,
zachowanie, też robią
wielkie wrażenie. Długo

Chata, w której żyją Masajowie

Zatańczyłem z Masajami
będę pamiętał lwicę, którą
obserwowałem z odległości bodaj trzech metrów.
Nie mniej ważny był dla
mnie kontakt z tubylcami.
Wizyta w wiosce Masajów pozwoliła poznać
nie tylko kulturę i warunki

Ten inny – taki tytuł nosi
wystawa fotografii Ryszarda
Kapuścińskiego, którą od 5
czerwca br. będzie można
oglądać w muzealnej galerii
„Brama” na Małym Rynku.
Ekspozycję otworzy żona
słynnego reportera, podróżnika
i pisarza - Alicja Kapuścińska,
której towarzyszyć będzie inny
legendarny korespondent Polskiej
Agencji Prasowej Mirosław Ikonowicz. Wcześniej goście spotkają się z czytelnikami w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Wystawa „Ten inny” od pewnego czasu podróżuje po naszym
województwie. W marcu br.
prezentowana była w galerii „Pod
dachem nieba” w Ciechocinku.
W kwietniu jej część otwarto w
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Od pierwszych dni czerwca
można ją będzie oglądać w galerii
brodnickiego muzeum. Ryszard
Kapuściński, to wielka legenda
światowego dziennikarstwa i
literatury.
W przeszłości dziennikarz
„Sztandaru Młodych” i „Polityki”,
korespondent Polskiej Agencji Prasowej znany jest przede
wszystkim ze znakomitych
książek, jak np. „Cesarz”, „Busz
po polsku”, „Imperium”, „Heban”,

bytowania tego ludu, ale
też mentalność i filozofię,
jaką kierują się w życiu.
Spotkałem ludzi szczęśliwych, otwartych na innych,
potrafiących cieszyć się z
tego co mają, a jest tego
naprawdę niewiele. Chaty

wznoszone z gliny, kryte
trawą, trzciną, czym się da,
byle osłonić się od słońca. Sprzęty codziennego
użytku również wykonane
są z surowca, który dostarcza przyroda. Nie ma tu
samochodów, telewizorów,

anten satelitarnych.
Oglądając wioskę Masajów odnosiłem wrażenie,
że niektóre widziane tu
zwierzęta żyją w lepszych
warunkach niż oni. Mimo
biedy i wszelkich trudności
Masajowie uważają się
za najstarszych w Afryce
pasterzy i są z tego dumni.
Pracę mają trudną zważywszy, że nieustannie brakuje
tu wody, nie tylko dla kóz i
bydła, ale także dla ludzi.
Dla nas Europejczyków
dziwne mogą wydawać się
niektóre obyczaje panujące
wśród tego ludu. Zaskoczył
mnie np. fakt, że to żona,
a nie mąż buduje dom
dla rodziny. Dla mężczyzn
zarezerwowane są zgoła
inne czynności, jak ochrona
wioski, polowanie (tylko
w obronie stada) i udział w
obrzędach plemiennych.

Zdjęcia Ryszarda Kapuścińskiego w muzealnej galerii „Brama”

Druga pasja mistrza
„Jeszcze dzień życia”, „Podróże
z Herodotem”, serii Lapidariów
oraz dwóch tomów poezji.
Zdecydowanie mniej znamy
drugą po pisaniu pasję pisarza
– fotografowanie. Choć podczas
swych reporterskich wypraw
Ryszard Kapuściński zrobił dużo
zdjęć, tylko na początku swej
pisarskiej działalności uzupełniał
nimi teksty. Później tego zaprzestał, choć nadal fotografował.
Swoją „przygodę z fotografią”,
jak sam mawiał, rozpoczął w drugiej połowie lat 50-tych. Pierwsze
zdjęcia wykonał w czasie podróży
do Indii we wrześniu 1956 roku.
Nie zachowały się one jednak do
dziś. Kolejne, szczególnie cenne i
unikalne, pochodzą z 1957 roku.
Powstały podczas pobytu w
Hiroszimie w Japonii oraz Ghanie
i Kongo. Początkowo fotografował
zwykłą radziecką Zorką, kupioną na bazarze. Dopiero później
sprawił sobie słynną Leicę. Sam
osobiście wywoływał negatywy i
odbitki. Za pracownię fotograficzną
służyła domowa kuchnia mieszka-

Elżbieta Pietrzykowska z galerii
„Pod dachem nieba” w Ciechocinku
z pracami R. Kapuścińskiego.
nia państwa Kapuścińskich. Wykonał ponad 10 tysięcy zdjęć.
Tylko nieliczne zaprezentowane
zostały publicznie na wystawie
pt. „Etiopia 75 w Warszawie”,
wystawie „Ameryka Łacińska”
(wspólna z Elżbietą Dzikowską)
oraz w warszawskiej Galerii
Studio na wystawie „Ze świata”
w 1989 roku. Plon reporterskiego
zapisu z podróży po Afryce wydany został w 2000 roku w albumie
pt. „Z Afryki”.

W minionym roku na rynku
wydawniczym ukazał się kolejny
wspaniały zbiór fotografii zatytułowany „Ryszard Kapuściński ze
świata” (do obejrzenia w brodnickiej bibliotece).
W archiwum Ryszarda Kapuścińskiego znajdują się zarówno
zdjęcia czarno-białe jak i kolorowe. Tylko nieliczne, zawarte w
obu albumach, są podpisane.
- Kapuściński nie podpisywał
fotografii wzorem fotoreporterów,

Odwiedzani licznie przez
turystów Masajowie coraz
trudniej opierają się zdobyczom cywilizacji. Coraz
mniej młodych przykłada
wagę do starych zwyczajów, jak np. zdobienie uszu.
W ciągu ostatnich 1020 lat lud ten mocno się
ucywilizował. Wypada
mieć nadzieję, że jednak
nie do końca ulegną obcej
kulturze.
Afryka to także wspaniałe
zachody słońca, widoki
oceanu, odgłosy płynące z
puszczy, zapachy. Wszystko
to sprawia, że kontynent
ten staje się bliski, ale
dopiero po postawieniu tu
własnej stopy.

Marek Hildebrandt
Współpraca:
Paweł Stanny

one je tytułował, kiedy chciał ich
ponownie użyć – słowem czy frazą
pozwalającą zinterpretować je
na wiele sposobów, słowem czy
frazą, które zastępowały tysiące
niepotrzebnych, nieważnych
słów. Pozwólcie tym fotografiom
mówić, usłyszycie w sobie ten
głos, który pozwoli nazwać je za
każdym razem inaczej - napisała w
komentarzu do albumu „Ryszard
Kapuściński ze świata” impresario
i opiekun archiwum fotograficznego Ryszarda Kapuścińskiego –
Izabela Wojciechowska.
Na wystawie w muzeum zaprezentowanych zostanie około 80
fotografii, powstałych głównie w
Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Otwarcie wernisażu zaplanowano 5 czerwca na godzinę 19.
Wcześniej, o godzinie 17.15 rozpocznie się spotkanie w brodnickiej bibliotece na którym Alicja
Kapuścińska opowie o pracy
swego męża.
Swoimi wspomnieniami z działalności reporterskiej i znajomości
z Ryszardem Kapuścińskim podzieli się z publicznością również
redaktor Mirosław Ikonowicz.
Tekst i zdjęcie

Paweł Stanny
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Sympatyczny dwumetrowy pluszak został
maskotką promocyjną
brodnickiego OSiR-u

30 maja, 27 czerwca i 1 sierpnia trzymamy kciuki za reprezentację Brodnicy,
by udanie startowała w Pucharze Miast

Ośmiu wspaniałych

Kotek
Osirek

Przemysław Dąbrowski, Jan
Iwankowski, Mirosław Ratkowski, Andrzej Czyżewski, Marek
Jarmulski, Maciej Rżeński,
Edward Szczygieł i Grzegorz
Szymański reprezentować będą
Brodnicę w Pucharze Miast.
Zawodnicy powalczą o nagrody
indywidualne i nagrodę dla miasta, które ufundowali organizatorzy imprezy: firma LIVE z Warszawy i sponsor cyklu: Browary
Specjal i Grupa Żywiec.
Puchar Miast 2009 to wyjątkowa plenerowa impreza - wydarzenie SPECJALnie przygotowane
dla mieszkańców północnej
Polski. Do udziału w tym widowiskowym przedsięwzięciu zakwalifikowało się oprócz Brodnicy
jedenaście miast Są to: Kartuzy,
Świecie, Lębork, Mrągowo,
Malbork, Starogard Gd, Bytów,
Bartoszyce, Wejherowo, Iława,
Ostróda.
- Ideą Pucharu Miast jest połączenie zmagań przedstawicieli
miast z atmosferą pikniku i dobrą
zabawą – mówią organizatorzy
imprezy przedstawiciele firmy
LIVE z Warszawy. - W programie
przewidziano bardzo widowiskowe konkurencje, występy gwiazd
polskiej estrady. W Brodnicy wystąpi na przykład Kasa i Kayah.
W innych miastach: Stachursky,
Kult, Perfect, Doda, Kora, Patrycja
Markowska. Podczas każdej z imprez będzie też mnóstwo innych
atrakcji.
Rozgrywki o Puchar Miast odbywać się będą przez 12 tygodni
począwszy od 23 maja. W Brodnicy 27 sierpnia „ruszą do boju ”
drużyny ze Świecia, Iławy i nasza
brodnicka . Po konkurencjach
rozegranych w ramach poszczególnych grup wyłonieni zostaną
finaliści – 4 miasta, które zmierzą

Terminy spotkań
rozgrywek
Pucharu Miast
I. 23.05.2009 Kartuzy
II. 30.05.2009 Świecie
III. 06.06.2009 Lębork
IV. 13.06.2009 Mrągowo
V. 20.06.2009 Malbork
VI. 27.06.2009 Brodnica
VII. 4.07.2009 Starogard
Gdański
VIII. 12.07.2009 Bytów
IX. 18.07.2009 Bartoszyce
X. 25.07.2009 Wejherowo
XI. 01.08.2009 Iława
XII. 08.08.2009 Ostróda
XIII. 22.08.2009 Elbląg
(FINAŁ)

W kwietniu dyrekcja brodnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłosiła konkurs na projekt
maskotki, która mogłaby
stać się wizytówką placówki.
Wprawdzie konkurs ze względu na niewielką ilość zgłoszeń
nie został rozstrzygnięty, ale
maskotka i tak powstanie.
- Zdecydowaliśmy, że naszą
maskotką będzie kotek, którego nazwaliśmy Osirek – mówi
dyr. OSIR Katarzyna Mroczek.
– Aktualnie maskotka jest w
fazie produkcji. Najprawdopodobniej po raz pierwszy kotek
pojawi się na Dniach Brodnicy.
Kotek Osirek będzie służył
do promocji i uatrakcyjniania
lokalnych imprez sportowych.
Będzie również wyjeżdżał z
brodnicką drużyną na Puchar
Miast do Świecia i Iławy.

Brodnicka drużyna na Puchar Miast w komplecie: Przemysław Dąbrowski, Jan
Iwankowski, Mirosław Ratkowski, Andrzej Czyżewski, Marek Jarmulski, Maciej
Rżeński, Edward Szczygieł i Grzegorz Szymański
się w wielkim finale Pucharu
Miast. Decydujące starcie odbędzie się 22 sierpnia w Elblągu.
Czy do finału dojdą brodniczanie, czas pokaże. Nasza drużyna
zmierzy się ze Świeciem i Iławą
po raz pierwszy już 30 maja na
stadionie w Świeciu. Potem
powalczy na swoim gruncie i 1
sierpnia pojedzie do Iławy.
27 czerwca na stadionie OSIR
w Brodnicy zawodnicy będą
startować w pięciu specjalnie
przygotowanych przez organizatorów konkurencjach.
- Najważniejszym czynnikiem,
decydującym o charakterze
rywalizacji podczas Pucharu
Miast będzie męskość – informuje Maria Rutka-Celmer, naczelnik
Wydziału Kultury, Turystyki i Po-

Przemysław Dąbrowski, lat 30
Pochodzi z Brodnicy i tu mieszka. Z wykształcenia jest inżynierem ochrony środowiska, a pracuje jako kierownik działu sieci.
Z racji wykształcenia interesuje
się środowiskiem naturalnym i
jego bogactwami. Poza tym lubi
słuchać muzyki i uprawiać sport.
Jego ulubioną dyscypliną jest piłka nożna. Lubi też sporty zimowe,
zwłaszcza narciarstwo.
Jan Iwankowski, lat 46
Jest mieszkańcem Brodnicy.
Pracuje jako kierowca – operator.
Z wykształcenia jest mechanikiem. Ma bardzo różne zainteresowania. Jego ulubioną dyscypliną sportową jest siatkówka.
Mirosław Ratkowski, lat 51
Mieszkaniec Brodnicy. Pracuje
jako kierowca. Jego zaintereso-

lityki Społecznej UM w Brodnicy.
Konkurencje zostaną przygotowane tak, aby atrybut męskości
pomagał w ich rozwiązaniu przy
wykorzystaniu między innymi
siły, doświadczenia, charakteru,
wiedzy specjalistycznej czy zmysłu majsterkowicza.
W Brodnicy rozegrane zostaną
następujące konkurencje: strażacy, gladiatorzy, kierowcy, zorba i
przeprawa. Jak zapewniają organizatorzy Pucharu są to konkurencje
bardzo widowiskowe. Najważniejsza podczas trwania Pucharu Miast będzie jednak dobra
zabawa. Zarówno dla zawodników
turnieju jak i publiczności, która
zapewne będzie wspierać brodnicką drużynę nie tylko podczas
rozgrywek w Brodnicy.

- Zapraszamy osoby, które chcą
pokibicować brodniczanom do
wspólnych wyjazdów do Świecia i
Iławy - mówi Maria Rutka-Celmer.
Dla czterdziestoosobowej
grupy kibiców Urząd Miejski
przygotuje materiały promocyjne: cylindry, szaliki trąbki, kołatki,
koszulki itd., dzięki którym będzie
można aktywnie wspierać zawodników. Puchar Miast to doskonała
okazja do promocji Brodnicy
w kraju. Aktualnie brodnicka
drużyna ostro trenuje kilka razy
w tygodniu w hali OSiR, by jak
najlepiej wypaść w pucharowych
rozgrywkach.
Trzymamy kciuki za ośmiu
wspaniałych mężczyzn.
zm

Będą reprezentować
wania związane są ze sportem.
Szczególnie lubi grę w piłkę
nożną i tenis ziemny.
Andrzej Czyżewski, lat 30
Jest mieszkańcem Brodnicy.
Z wykształcenia jest inżynierem
budownictwa lądowego. Pracuje
jako urzędnik w administracji
samorządowej. Jego zainteresowania to historia II wojny światowej oraz sport. Jego ulubioną
dyscypliną sportową jest piłka
nożna. Czynnie uprawia strzelectwo sportowe i pływanie. Za
swoje osiągnięcia życiowe uważa
ukończenie studiów, narodziny
córeczki i ślub.

Marek Jarmulski, lat 31
Mieszka w Brodnicy. Z wykształcenia jest elektromechanikiem,
obecnie pracuje jako kierowca.
Interesują go komputery, muzyka
i sport. Jego ulubioną dyscypliną
sportową jest koszykówka.
Maciej Rżeński, lat 32
Jest mieszkańcem Brodnicy. Z
wykształcenia jest pedagogiem.
Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego.
Jego zainteresowania związane są ze sportem, głównie z
wioślarstwem. Jest założycielem
i trenerem Uczniowskiego Klubu
Sportowego Remus.

- Dziś jeszcze nie wiemy, kto
będzie ubierał na siebie dwumetrowy, wesoły strój – mówi
Katarzyna Mroczek. - Wbrew
pozorom wcielanie się w rolę
maskotki to bardzo odpowiedzialne zajęcie.

zm

Edward Szczygieł, lat 48
Mieszka w Brodnicy. Z wykształcenia jest technikiem-mechanikiem i pracuje jako główny
mechanik. Jego zainteresowania
to sport, muzyka i turystyka.
Jego ulubionymi dyscyplinami
sportowymi są siatkówka i żużel.
Swój czas wolny lubi spędzać z
przyjaciółmi grywając w kręgle.
Grzegorz Szymański, lat 43
Jest mieszkańcem Brodnicy.
Pracuje jako monter sieci wodno-kanalizacyjnej w brodnickim
przedsiębiorstwie. Interesuje się
sportem. Jego ulubioną dyscypliną sportową jest piłka nożna.

(zm)
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Prezentacja tańca greckiego

Chcą więcej wiedzieć o Europie
Podczas „Majówki
Europejskiej”, która
17 maja odbyła się
na brodnickim rynku
zaprezentowały się dwa
szkolne kluby europejskie – Acindorb i Alfa.
Oba działają już od
ponad 10 lat.
Szkolny Klub Europejski
„Acindorb” skupia ponad
20 uczniów i działa w Gimnazjum nr 2. Inicjatorem
jego założenia był dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 Tomasz
Wysocki. Pierwszymi jego
opiekunami byli: Jacek
Stybor i Beata Kalwa.
Później z klubem współpracowali tacy nauczyciele
jak: Radosław Stawski,
Dariusz Nowacki, Magdalena Pokojska i Małgorzata
Pierścionek – Sarnowska.
Obecnie klubem europejskim ponownie zajmuje
się wicedyrektor ZS nr 1
Beata Kalwa, a od dwóch
lat drugim opiekunem i
tłumaczem jest Dorota

Maciejewska-Huba.
Głównym celem działania
klubu jest nawiązywanie
kontaktów z młodzieżą z innych krajów europejskich,
likwidowanie uprzedzeń
oraz budowanie wspólnej
Europy. Zdobyta na zajęciach wiedza uczy członków szacunku i tolerancji
wobec innych narodów.
Wspólna powieść
Przez wszystkie lata działania „Acindorbu” młodzież
miała okazję wyjechać
m.in do Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Francji, Włoch
i Finlandii poznając tamtejszą młodzież. Obecnie
wymiana międzyszkolna
prowadzona jest z Danią i
Niemcami. Podczas wizyt
w tych krajach była okazja
do poznania wielu nowych
interesujących miejsc, ale
przede wszystkim ciekawych ludzi.
Młodzież z klubu „Acindorb” bierze udział w

różnorodnych projektach.
Przykładem może być
pisanie wspólnej powieści
ekologiczno-kryminalnej.
Stworzono też kalendarz,
na który składały się prace
plastyczne i utwory literackie. Wspólnie z duńską
szkołą w Brorup członkowie klubu „Acindorb”
wzięli udział w programie
,,Młodzież”, a konkretnie w
projekcie ,,Nie wpadajmy
w pułapkę”. Takich akcji i
programów przez ostatnie
10 lat było o wiele więcej.
Służyły one poszerzaniu
horyzontów i nawiązywaniu znajomości, które
przetrwały do dziś.

a obecnie przewodniczka
w brodnickim muzeum.
Pierwszy rok działalności
„Alfy” był okresem typowo
organizacyjnym.
Parada Schumana
W późniejszych latach
stworzono już bardzo
szczegółowy plan działania
klubu. Celem klubu jest
przede wszystkim rozwój

Szkolny Klub Europejski ,,Alfa” działa
przy Gimnazjum nr
1 na ulicy Wiejskiej.
Skupia młodych ludzi
chcących bliżej poznać
Europę. Założycielką
klubu była Aleksandra
Kurek, ówczesna nauczycielka tej szkoły,

Młodzież z klubu „Alfa” nie chciała być gorsza
od „Acindorbu” i zatańczyła taniec irlandzki

współpracy z instytucjami
i wszelakimi organizacjami
proeuropejskimi, a także
szerzenie wiedzy i upowszechnianie informacji
dotyczących integracji
europejskiej wśród młodych ludzi.
Klub został zarejestrowany w Centrum Informacji Europejskiej UKIE.
Dzięki temu zyskał bogatą
literaturę i zaproszenia na
różne spotkania na temat
jednoczenia Europy.
Przez pewien czas klub
prowadził wymianę młodzieży z duńską szkołą w
Brorup. Jego członkowie
brali udział m.in. w paradzie Schumana. Klubowicze osiągają sukcesy
w konkursach z wiedzy o
Unii Europejskiej. Jeden
z uczniów miał okazję

Majówka cieszyła się sporym
zainteresowaniem mieszkańców

wyjechać dzięki temu do
Brukseli.
Obecnie opiekunem
Szkolnego Klubu Europejskiego ,,Alfa” jest Jacek
Sokołowski. Spotkania
odbywają się we czwartki
w godzinach 8-8.45 oraz
po południu od 14.45 do
15.30. Na zajęciach uczniowie wraz z nauczycielem
rozmawiają o innych
krajach, kulturach, historii i
językach. Przygotowują się
też do pikników europejskich i widowisk takich jak
choćby ostatnia Majówka
Europejska.

Joanna Kowalkowska
Magdalena Śrama
Młodzi reporterzy ZM

fot. Paweł Stanny
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Słowiańską łodzią
po pojezierzu

W przebogatym
świecie książek
są tytuły, z którymi po przeczytaniu trudno się
rozstać
Mikołaj Stawnikowicz
– uczeń brodnickiego I
Liceum Ogólnokształcącego tak rozczytał się w
książkach poświęconych
żegludze wikingów i Słowian, że sam postanowił
zbudować łódź. Rozpoczyna latem po zebraniu
niezbędnej dokumentacji.
Nieustraszeni, dzielni żeglarze, morscy awanturnicy, wspaniałe okręty gnane
przez wiatr po egzotycznych morzach i oceanach.
Zatłoczone porty pełne
towarów i posępnych spelunek. Nieznane lądy pełne
dzikich tubylców i drapieżnych zwierząt. Skarby
zakopane pośpiesznie przez
piratów, do których prowadzi stara, pożółkła mapa.
Wiele podobnych obrazów pozostaje w pamięci
z lektur, które wyszły spod
pióra Verne, Stevensona
i innych autorów. Mikołaj
Stawnikowicz też ma swoje
ulubione książki. W pierwszej kolejności wymienia
Mariana Mickiewicza „Z
dziejów żeglugi”, Else Roesdahl „Historia wikingów” i
Fovley Monat „Wikingowie”.
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- Czerpię z nich wiedzę
i odnotowuję najważniejsze fragmenty próbując z
czasem zebrać jak najbardziej pełne dane na temat
wikingów i średniowiecznej
żeglugi. Nie wszystkie bowiem informacje pokrywają się ze sobą – mówi
Mikołaj Stawnikowicz.
Niezwykłe znalezisko
Mikołaj od 3 lat zajmue się modelarstwem.
je
Pierwszymi jego pracami były zdalnie sterowane motorówki, które
zbudował na podstawie
planów z „Przeglądu
modelarskiego”.
Później przyszła

kolej na jednostkę dużo
większą, liczącą 193 cm
długości. Był to model
okrętu wikingów, jaki w IX
wieku zbudowano dla jarla
Olofa Geirstadalva.
W 1880 roku, rozkopując
kurhan w miejscowości
Gokstad w Norwegii, archeolodzy odkryli oryginalny, znakomicie
zachowany
okręt używany niegdyś
przez
Geirstadalva. Miał
on 23,24

Nie tylko wikingowie

Mikołaj Stawnikowicz z jedną z ulubionych książek

Pływanie pod żaglami jest dla
mnie zajęciem ciekawym i zajmującym. Dostarcza mi przyjemności, satysfakcji i emocji. Daje
upust wyobraźni i mobilizuje
zaradność oraz, co istotne, nie
powoduje zagrożeń.
Wody Pojezierza Brodnickiego
są skromne rozmiarami. Lecz
przy odrobinie fantazji mogę na
Bachotku opływać Horn, manewrować w Trójkącie Bermudzkim, uchylać się od filipińskich
tajfunów i wychodzić na sucho z
monsunowych opadów.
Zabawne porównania, aby nie
powiedzieć - zwariowane. Ale
możliwe. Możliwe, gdy zapomnieć na chwilę, że to zaledwie
6,4 mkw. żagli, kadłub długi na
3,5 m i w sumie „pływające maleństwo”.
Długo przed przybyciem na jezioro snują mi się rozmaite atrakcyjne „przebiegi” pod żaglami i
wspaniała, doskonała pogodowo
pełnia lata. Wyobraźmy sobie, jak
w rzeczywistości bywa:
Z Dziennika Pokładowego, 30
lipca 1997 r.
„…Łódź na korzystnym wietrze,
ryje głęboką bruzdę w wodzie,
żagle wydęte jak balony, szot
fokowy zablokowany, grotowy w

metry długości i 5,20 m
szerokości. Trzynaście lat
po jego odkopaniu podjęto
udaną próbę zbudowania
repliki statku.
Norweski kapitan Magnus Andersen skompletował 12 osobową załogę
i z Bergen pożeglował do
Nowego Jorku. Okazało
się, że odkopana w Gokstad jednostka mogła bez
przeszkód pokonać ocean
i penetrować wybrzeża
Ameryki Północnej. Model
okrętu z Gokstad wykonany przez Mikołaja powstał
z balsy – bardzo lekkiego
drewna (oryginał zbudowano z dębu).

Model posiada wszystko to czego używano na
prawdziwej jednostce:
wyjmowany żagiel, ster,
wiosła, liny itd. Kto odwiedził skansen rycerski
w Foluszku, gdzie okręt
Mikołaja jest przechowywany, może podziwiać
kunszt budowniczego.
Mikołaj postanowił
podnieść sobie poprzeczkę
i zbudować łódź zdolną do

Model statku z Gokstad
prawdziwej żeglugi. Latem
rozpoczyna budowę repliki
starosłowiańskiej łodzi,
z racji miejsca znaleziska
zwanej łodzią z Orunii. Jednostka będzie miała 13,3 m
długości i 2,46 szerokości.
Załogę stanowić ma 20
wioślarzy.
- Na pewno niełatwą
sprawą będzie pozyskanie
odpowiedniej ilości dębu
– mówi Mikołaj. Myślę, że
potrzebne mi będzie około
2,5 metra tego gatunku
drzewa. Liczę na wspar-

Kazimierza Burcharda wakacje pod żaglami (1)

Moje pływające maleństwo
garści; co trochę wypada nieco
odpaść, aby nie było „na kancie”,
przejście z fali na falę, głęboko
kołysze; co chwila rzut oka na
nitki wantowe: - jak wieje?...
To jest właśnie to, czego się
na jeziorze oczekuje, najbardziej
aktywny i urzekający moment wakacji. Nie myśli się wtedy, który to
raz na Bachotku”.
4 sierpnia 1997 r.
„…Z nieba dosłownie leje się
upał, ani chmurki i do tego kompletna flauta, bez śladu powiewu.
Kończę suszenie flachy wody mineralnej; między łykami, wisi na
sznurku za burtą, niby się studzi.
Na słońcu nie sposób wytrzymać.
Zmuszam się do chwytu za wiosła i przesuwam łódkę w cień, co
i tak niewiele pomaga. To także
epizod wakacyjny, nawet bardzo
pożądany”.
5 sierpnia 1997 r.
„…Z nieba leje się… Dla

odmiany woda. Widok powierzchni jeziora niesamowity; jakby z niej sterczały
miliony… parówek. Tak
wyglądają gęsto padające, ciężkie krople. Leżę na
materacu pod namiotem,
czytam, nie przeszkadza mi,
że pada.
Taka już właściwość deszczu, a padać i tak kiedyś
przestanie. Kokpit suchy,
znaczy, namiot „trzyma”
i większy czy mniejszy
opad, nie robi wrażenia.
Mój nastrój?... Doskonały!
Wszakże na lądzie też pada.
Aż wreszcie bębnienie w
namiot cichnie i ustaje.
Przestało padać, lecz jeszcze czas jakiś upłynie, nim
się tym zainteresuję. Deszczu mogłem się spodziewać;
to też fragment moich wakacji,
którego wszakże nie oddalę ani
nie zażegnam”.

cie ze strony rodziców,
którzy obiecali pomóc jeśli
osiągnę dobre wyniki na
świadectwie.
W bieżącym roku, w
okresie letnim, modelarz
planuje zbudować szkielet
łodzi. W przyszłym roku
chce dokończyć prace i
jeśli tylko uda się skompletować załogę, zwodować łódź i popłynąć nią po
przygodę.
Tekst i fot.

Paweł Stanny

Wakacje jednak mijają, o czym
przypomina kalendarz i Dziennik
Pokładowy, w którym notuję odprawiane dniówki. Mijają z moim
udziałem, nigdy bez wrażenia, a
ciekawych przybywa. Zwykle na
koniec wyprawy snuję wniosek
na przyszłość:
- Żeglować
jeszcze na Bachotku, czy już tego
wystarczy.
Jestem jednak
dobrej myśli.
Wracam z Bachotka w doskonałej
formie; to pomaga w żmudnych
czasach. Żegluga
na Pojezierzu
Brodnickim gwarantuje wspaniały
relaks psychiczny
dla pracowitego
mieszczucha,
pogrążonego
„wyżej nosa” w
codziennej rutynie
obowiązków.

…przy odrobinie fantazji mogę na Bachotku opływać Horn, manewrować w
Trójkącie Bermudzkim, uchylać się od
filipińskich tajfunów…

Kazimierz
Burchard
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W bibliotece

Spotkanie
z pisarką
W Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej gościć
będzie 19 czerwca Roma
Ligocka.
Autorka książek: Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Kobiety w podróży,
Znajoma z lustra i Wszystko
z miłości przyjedzie na
zaproszenie Książnicy Kopernikańskiej oraz MiPBP w
Brodnicy.
Spotkanie z krakowską
pisarką (kuzynką Romana
Polańskiego), felietonistką
czasopisma „Pani” rozpocznie o godzinie 17.30 na
Sali Wielkiej Pałacu Anny
Wazówny.
(sta)

Kalejdoskop kulturalny

MIEJSKI

VII Festiwal Książki Dziecięcej „Chotomalia”

To ich ulubione książki
Oddział Dziecięcy Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Brodnicy zaprasza w środę 10
czerwca na VII Festiwal Książki
Dziecięcej „Chotomalia”. Rozpocznie się on o godz. 11 w Sali
Wielkiej, w Pałacu Anny Wazówny, przy ul. Zamkowej 1.
Impreza ma już swoją tradycję,
a celem jest przybliżenie twórczości wybranych autorów i promocja czytania. Wcześniejsze festiwale poświęcone były twórczości
Jana Brzechwy, Hansa Christiana
Andersena, Kornela Makuszyńskiego, braci Jakuba i Wilhelma
Grimm, Juliana Tuwima i Charlesa
Perraulta.
W tym roku festiwal poświęcony będzie Wandzie Chotomskiej.
Tegoroczną imprezę zaszczyci swoją obecnością córka pani
Wandy - Ewa Chotomska – reżyserka, scenarzystka, autorka tekstów piosenek dla dzieci i programów edukacyjnych TVP (Budzik,
Jedyneczka). Założycielka zespołu
dziecięcego Fasolki. Popularna
Ciotka Klotka z
legendarnego
Tik -Taka. Wydała również książki: „Zając Poziomka”, „Zagadki”,
„Wiersze pod psem”, „Piosennik
Ciotki Klotki”, „Kuchenny alfabet”
oraz „Pamiętnik Felka Parerasa”.

Przyjedzie teatr

Marzena Domańska z
brodnickiej księgarni przy
ul. Hallera z książką Romy
Ligockiej.

Mała Fiesta
W tym roku Fiestę łączymy z obrzędami Nocy
Świętojańskiej (sobota 20 czerwca). Po warsztatach, które odbędą się w piątek 19 czerwca oraz w
sobotę w BDK, przeniesiemy się na brodnicki zamek, gdzie czekać będą kolejne atrakcje - jarmark
żywności i produktów ekologicznych, stoiska z
rękodziełem i sztuką. Rozbrzmiewać będzie muzyka
folkowa. Zakończymy późno w nocy obrzędami
sobótkowymi.
Nasz projekt kierujemy do osób, którym nie starcza siedzenie przed telewizorem, mają pasję życia
i odkrywania nowych przestrzeni. Poprzez nasze
działania chcemy tworzyć pozytywne więzi między
ludźmi, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie
budować naszą małą ojczyznę, w której tak ważną rolę odgrywają właśnie relacje międzyludzkie.
Wierzymy, że dzięki temu życie staje się ciekawsze
i pełniejsze. Wtedy łatwiej radzić sobie z monotonią dnia codziennego, zalewem masowej kultury i
rozrywki.
Większość działań jest efektem społecznej pracy
kilkunastu entuzjastów, którzy w ten sposób dają
wyraz swojej pasji życia. Bardzo pomagają nam
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Koło nr 2
brodnickiego
oddziału PTTK
zaprasza na całoroczne wycieczki
po regionie
30 maja (sobota)
Do Świecia nad Drwęcą. Na
rowerach sprzed apteki na ul. Wyspiańskiego o 14.00. Około 40 km.
3 czerwca (środa)
Nad Rypienicę w Kominach.
Na rowerach sprzed apteki na
ul. Wyspiańskiego o 14.00.
Około 25 km.
10 czerwca (środa)
Do parku podworskiego w Karbowie i Brzezinkach. Na rowerach
sprzed apteki na ul. Wyspiańskiego o 14.00. Około 25 km.

Przed rokiem bohaterem
przedstawień była twórczość Charlesa Parraulta
W programie przewidziane są
inscenizacje teatralne wierszy W.
Chotomskiej: Kareta z piernika,
pod kierunkiem Laury Bartnickiej
ze Szkoły Podstawowej w Gorczenicy; Dwa koguty, pod kierunkiem Renaty Żulewskiej z GBP w
Świedziebni. Filia w Janowie;
Pingwinek oraz piosenka Najlepiej razem pod kierunkiem Ewy
Hekert ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brodnicy; Dyzio Trąbalak,

opiekun grupy Marzanna Kłosowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Brodnicy; Trzydziestego lutego,
opiekun Aleksandra Lechowicz
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w
Brodnicy; Lody na patyku, Mysia
mowa, Taniec z wężem, opiekun
grupy Beata Siekierska ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Brodnicy.

Małgorzata Chojnacka

Brodnicki Dom Kultury zaprasza
Od 30 do 31 maja potrwa Ogólnopolski Camping Teatralny Brodnicka Uczta Teatralna (BUT).
Impreza odbędzie się na deskach
sceny teatralnej BDK, w plenerze na rynku brodnickim oraz w
parku przy BDK. Prezentacje grup
artystycznych rozpoczną się 30
maja o godzinie 11.30.
Uczestnicy zostali podzieleni na
dwie kategorie - młodszych (szkoła podstawowa) i starszych. Będą
rywalizować o statuetkę BUT-a
(złoty, srebrny i brązowy). Patronat
nad przedsięwzięciem objął bur-
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mistrz Brodnicy Wacław Derlicki.
Zostało ono zorganizowane ze
środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Na dzień Dziecka
1 czerwca na Dużym Rynku od
godziny 16 młodzi brodniczanie
będą mogli świętować Dzień
Dziecka. Przewidziano ciekawe
konkursy zarówno dla dzieci, jak i
młodzieży. Brodnicki Dom Kultury
przygotował gry i zabawy animacyjne, m.in. malowanie twarzy
i tworzenie masek teatralnych.
Będzie okazja obejrzenia wystę-

w tym brodnickie instytucje kulturalne oraz Urząd
Miasta. Pragniemy jednak ciągle poszerzać ten krąg
zapaleńców. Zapraszamy do współpracy osoby,
którym są bliskie nasze idee. Zarówno do prowadzenia warsztatów czy stoisk, jak i do wsparcia naszych
działań w inny sposób. Najlepiej poprzez bezpośredni kontakt mailowy: siewcyfermentu@gmail.com
lub telefonicznie 609 – 412 – 607.

Monika Różańska
Przemysław Różański

pów sekcji BDK. Wystąpi m.in.
formacja cyrkowa Bedekus oraz
studio piosenki BDK.

Dzieje Łupaszki
Pracownicy BDK zapraszają 8
czerwca na wystawę Instytutu
Pamięci Narodowej pt. „Za Świata Sprawę. Żołnierze Łupaszki”.
Wystawę uzupełnią dodatkowo
odczyty : „Żołnierze wyklęci” Piotr Szubarczyk IPN Gdańsk, „V
Wileńska Brygada AK na Warmii
i Mazurach”- Ryszard Bogucki
Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe Sasina.
Z recitalem o tematyce historyczno-społeczno-politycznej
wystąpi bard, poeta Andrzej Kołakowski. Wystawa będzie miała
dwie odsłony. Pierwszą, dla młodzieży o godz. 13 i po południu
dla wszystkich o godzinie 17.

Cyrkowe akrobacje
13-14 czerwca odbędą się X
Międzynarodowe Spotkania Cyrkowe. Wystąpią formacje z kraju
i z zagranicy (grupy z Niemiec i
Ukrainy). Po raz kolejny będzie
więc okazja podziwiać umiejętności i zwinność uczestników.

Bilety na Bajm
5 lipca w Brodnicy wystąpi
Beata Kozidrak z zespołem Bajm.
Bilety na koncert w cenie 35
złotych są do kupienia w kasie
Brodnickiego Domu Kultury. Koncert rozpocznie się o godz. 20 na
stadionie OSiR. Więcej informacji
pod numerem 56 49 821 42.
Zebrali: Zofia Jaruszewicz –

Młodzi reporterzy ZM
Paweł Stanny

13 czerwca (sobota)
Do Brodniczki. Na rowerach
sprzed apteki na ul. Wyspiańskiego o 10.00. Około 50 km.
17 czerwca (środa)
Nad jezioro Chojno. Na rowerach sprzed apteki na ul. Wyspiańskiego o 14.00. Około 20 km.
20 czerwca (sobota)
Nad jezioro Sopień i do
Długiego Mostu niebieskim
szlakiem. Na rowerach sprzed
apteki na ul. Wyspiańskiego o
10.00. Około 50 km.
24 czerwca (środa)
Do Pokrzydowa i Szramowa. Na rowerach sprzed apteki
na ul. Wyspiańskiego o 14.00.
Około 35 km.
27 czerwca (sobota)
Nad jezioro Mieliwo. Na rowerach sprzed apteki na ul. Wyspiańskiego o 10.00. Około 45 km.
Zainteresowani udziałem
w wycieczkach proszeni są
o kontakt z Haliną Siekierską pod numerem telefonu
668 428 325.
HS

Będzie wesoło
nad jeziorem
Firma Perfekt dom Zdzisława Brążkiewicza i Leszka Wałdowskiego zapraszają dzieci
30 maja na plażę miejską na
festyn z okazji Dnia Dziecka.
W programie m.in. konkursy plastyczne, zawody
sportowe, karaoke, pokazy gimnastyków i koncert
muzyków flamenco. Organizatorzy zadbali także o ogród
zabaw dla dzieci, trampolinę,
zjeżdżalnię, pracownie minitatuaży, portrety węglem oraz
specjalne smakołyki dla dzieci. Festyn potrwa od godziny
12 do 20 wieczorem.

(sta)
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Rozkład jazdy autobusów

Rozkład ważny od 1.03.2009 do 13.02.2010

Operator: PGK Sp. z o.o. ul.Gajdy 13, 87-300 Brodnica, tel. 056498-30-75

Rozkłady jazdy
autobusów
w Brodnicy
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LINIA „3” OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Karbowo - Wyspiańskiego

ła
la

ego

ego

LINIA „3 BIS’ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Karbowo - Wapna

ego

Komunikacja miejska w
Brodnicy nie kursuje:
11.11. 2009 r.
- DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
25.12. 2009 r.
- BOŻE NARODZENIE
1.01.2010 r.
- NOWY ROK

./ - do zajezdni
J - kurs do ul. św. Jakuba
S - nie kursuje w dni wolne od zajęć szkolnych
Z - w czasie wakacji szkolnych zjazd do zajezdni
L - kursuje podczas wakacji

S - kursuje
w dni podczas
roku szkolnego
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Kołowrotek wspomnień

Akowska komórka
w niemieckim gnieździe
W moim domu mam – jak
pewnie każdy – rodzinne albumy
fotograficzne. Najstarsze z nich
luksusowe, skórzane, z ozdobnymi okuciami, wytwornie zdobione, służyły dziadkom z XIX jeszcze wieku. Późniejsze, z przełomu
wieków i z początku wieku XX, są
albumami rodziców i ich rodzeństwa. Mój własny album, już nie
o secesyjnym kształcie, jak wyżej
wspomniane, ale w stylu art déco
wypełniałem fotografiami od roku
mniej więcej 1933 aż po czasy tuż
powojenne, po rok 1947.
Rzadko do niego zaglądałem,
nie pamiętałem po latach dobrze
jego zawartości – jednak tylko do
czasu. Pisząc wspomnienie o Pani
Profesor Elżbiecie Zawackiej i
czytając ponownie jej pracę Brodniczanki w konspiracji wojskowej
lat 1939-1945 natknąłem się w
niej na następujący fragment:
„Według relacji Zygmunta
Domkego (Szczapa, Wacław)
miejscem zorganizowanego
sabotażu gospodarczego była
Landwirtschaftliche Buchstelle –
biuro księgowości rolniczej, obejmujące rachunkowość wszystkich
polskich majątków powyżej 100
ha, administrowanych przez Treuhänderów – Niemców w powiatach: brodnickim, nowomiejskim
i rypińskim.
Pracownikami Buchstelle w
Brodnicy byli w większości Polacy, wśród nich wielu akowców,
jak autor relacji, Wanda Cybulska,
Janina Smolińska, Klara Kona-

W. Cybulska z pochyloną głową z lewej strony, obok niej na podłodze M. Sukowski; K. Długołęcki ma za sobą portret Hitlera; Z. Domke w górnym rzędzie z
prawej strony, obok niego kawałek głowy L. Bizana.
rzewska, Franciszek Jarzembowski, Leon Bizan, Marian Sukowski,
Konstanty Długołęcki i inni. Dzięki
nielegalnym operacjom księgowych, akowcy zatrudnieni w
poszczególnych majątkach mogli
niekiedy usuwać ze stanu po parę
sztuk zwierząt rzeźnych i drobiu.
Korzystała z tego okoliczna ludność polska oraz organizowana
przez dział „Opus” akcja paczkowa.”
Ten fragment dziwnie coś mi
przypominał. Zrazu nie wiedzia-

łem z czym się skojarzył, ale w
końcu po długim czasie otworzyłem szeroko oczy ze zdumienia.
Jedna z fotografii w moim albumie jest – jako żywo – niejaką ilustracją do tekstu prof. Zawackiej.
Widnieje bowiem na niej Wanda
Cybulska, Marian Sukowski,
Konstanty Długołęcki, Zygmunt
Domke i pół głowy mojego ojca
Leona Bizana.
Słowem jest to prawie cała opisana przez prof. Zawacką akowska komórka zgromadzona pod

orłem ze swastyką na tle portretu
Adolfa Hitlera.
Fotografia przedstawia biurowe wnętrze opisanej przez prof.
Zawacką brodnickiej instytucji
z lat okupacji i jej polskich i niemieckich pracowników zebranych
z jakiejś okazji przed kamerą
fotograficzną. Nie znam powodu,
dla którego wykonano to zdjęcie.
Z ojcem nigdy na ten temat nie
mówiłem. Nie pamiętam również czasu, z którego fotografia
pochodzi. Było to w każdym razie

przed aresztowaniem mojego
ojca i Mariana Sukowskiego,
może w roku 1943.
Landwirtschaftliche Buchstelle
siedzibę swoją miała na rogu ulic
Dworcowa i Kamionka, w interesującej willi z końca XIX lub z
początku XX wieku. Otaczał ją od
frontu mały, od tyłu spory ogród
– tak w każdym razie usytuowanie tego budynku zapamiętałem.
Wejście było dość paradne – kilka
szerokich stopni obramionych
zapraszającym jak gdyby na duży
taras murkiem prowadziły do
wielkich drzwi wejściowych.
W jednej z zewnętrznych ścian
domu była duża, półkoliście zamknięta błękitna wnęka. Ale Wenus czy Artemida już z niej dawno
czmychnęły – była wówczas
pusta. Byłem kilka razy w owym
dużym przydomowym ogrodzie z
matką, z Marią Długołęcką, żonami konspiratorów, i z panią, której
nazwiska nie pamiętam, a która
wynosiła z brodnickiej mleczarni,
gdzie pracowała, masło dla pilnie
potrzebujących, zwłaszcza dla
więzionych w obozach.
Sąsiedztwem ogrodu był strumyk z jeziora Niskie Brodno i tory
kolejki wąskotorowej do cukrowni Ostrowite. Tyle zapamiętałem
z owej niemieckiej placówki, w
której sabotaż gospodarczy, choć
pewnie nie tylko on, był, zdaniem
prof. Zawackiej, na porządku
dziennym.

Marian Bizan

PROF. DR FRIEDRICH JAKOB HEIDENHAIN
F. J. Heidenhain urodził
się w Grudziądzu 6 marca
1845 roku jako syn kupca
Luisa i Ernestine z domu
Mann. W rodzinnym mieście uczęszczał do szkoły
realnej. Następnie wyjechał
do Berlina, gdzie uczył się
w renomowanych gimnazjach: Friedrich - Werderschen Gymnasium, później
w Joachimsthalschen
Gymnasium. Z powodu
choroby musiał na pięć lat
przerwać naukę.
W tym czasie przebywał
w gospodarstwie rolnym
na wsi. Kontynuował naukę
w gimnazjum w Grudziądzu i tam w roku 1869 zdał

Profesor brodnickiego gimnazjum
maturę. Studiował na uniwersytecie w Berlinie oraz
w Monachium. Powołany
do wojska brał udział w
wojnie prusko-francuskiej
1870/1871. Służąc w armii
jako oficer został w bitwie
pod Spishern / Spickeren
ciężko ranny. Za działalność otrzymał w roku 1870
odznaczenie wojskowe –
Żelazny Krzyż.
Po demobilizacji ukończył
studia i dnia 16 lutego 1875
r. na wydziale filozoficznym uniwersytetu w Halle
uzyskał doktorat filozofii

za traktat „DE DOCKTRINAE ARTIUM ARISTOTELICAE PRINCIPIS”. Pracę
w szkolnictwie rozpoczął
29 września 1875 roku
w gimnazjum w Kwidzynie
w charakterze kandydata
nauczycielskiego. Dnia
26 lutego 1876 r. złożył w
Królewcu egzamin „Pro
facultate docendi”, uzyskując pełne kwalifikacje do
nauczania w państwowych
szkołach średnich.
Z dniem 1 października 1876 roku mianowany został nauczycielem

gimnazjum w Kwidzynie,
w którym już poprzednio
pracował. Uczył języka
greckiego, łacińskiego i
niemieckiego. Przeniesiony
do gimnazjum w Brodnicy
1 kwietnia 1882 r. jako starszy nauczyciel, wykładał
oprócz wyżej wymienionych trzech języków także
historię oraz geografię.
W kwietniu 1893 roku
otrzymał tytuł profesora
gimnazjalnego. Pracując
w brodnickiej placówce
napisał, wydrukowany później, artykuł pt. „VOR 160

JAHREN. MITTEILUNGEN
EINES OSTPRUESSISCHEN
HAUSBUCHES (der Familie
Kraus)” („Wiadomości
zawarte we wschodniopruskim dzienniku domowym
(rodziny Kraus)“ – na podstawie notatek sporządzonych w latach 1719-1750.
Z dniem 28 sierpnia 1894
r., po 12 i pół roku pracy w
Brodnicy, przeniesiony został do trzeciego, i ostatniego już, miejsca zatrudnienia
– do gimnazjum w Malborku. Pracując zawodowo w
oświacie czynnie popierał

turystykę i muzealnictwo.
Był członkiem towarzystwa historycznego
„Historischer Verein für den
Regierungsbizirk Marienwerder”. Dnia 14 sierpnia
1910 r., odznaczony został
Orderem Czerwonego Orła
IV klasy. W listopadzie 1911
roku obłożnie zachorował.
Dla poratowania zdrowia
otrzymał urlop do 1 kwietnia 1912, ale do pracy już
nie wrócił. Zmarł 29 marca
1912 roku.

Jerzy Wultański
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Społeczeństwo

Filmowe spoty, pięć wersji językowych

Sprawdź, czy twoje picie
jest bezpieczne

Brodnica na witrynie

Termin płatności

Druga rata
opłaty
alkoholowej
Referat Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 maja 2009 r.
upływa ustawowy termin
wniesienia II raty opłaty
za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych w
2009 r.
Dopełnienie powyższego
obowiązku jest warunkiem
zachowania przez przedsiębiorców uprawnień do
kontynuowania sprzedaży
napojów alkoholowych w
bieżącym roku.
W przypadku nie dokonania opłaty w obowiązującym terminie zezwolenia
na sprzedaż napojów
alkoholowych wygasają,
przedsiębiorca zaś może
ubiegać się o nowe dopiero po upływie 6 miesięcy
od dnia wydania decyzji o
ich wygaśnięciu.
zm

Od kwietnia trwa ogólnopolska kampania
profilaktyczno-edukacyjna „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”, do której przystąpiło
także nasze miasto.

fot. Zuzanna Mełnicka

Powstała witryna internetowa, która zaprasza
do odwiedzenia naszego
województwa. Odpowiedzialna za nią KujawskoPomorska Organizacja
Turystyczna dokonuje
ostatnich szlifów. Zapraszamy na www.visitkujawsko-pomorskie.pl .
- Strona, wzorowana na
witrynach turystycznych
Berlina, Londynu i Budapesztu, zawiera podstawowe informacje o regionie,
pokaźny segment wiadomości o atrakcjach turystycznych Kujaw i Pomorza
oraz noclegach i restauracjach, a także na temat
interesujących wydarzeń
w naszym województwie
- informuje Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.
Na stronie obejrzeć
można między innymi dwa
30-sekundowe filmowe
spoty reklamujące region
i „ściągnąć” 32 pliki audio
w formacie mp3, będące
„mówiącymi” przewodnikami po najciekawszych

Bogata w zabytki Brodnica należy do znaczących ośrodków turystycznych
naszego województwa. Na zdjęciu widok na miasto z zamku
miejscach regionu. Wśród
tych miejsc znalazła
się oczywiście również
Brodnica. Warto dodać, że
Portal posiada pięć wersji
obcojęzycznych - chińską,

francuską, angielską, niemiecką i hiszpańską.
Po usunięciu ostatnich
„niedoróbek” witryna
zostanie podpięta pod
stronę internetową Urzędu

Marszałkowskiego. Na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Brodnicy
znajdzie się również link do
tej strony.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych mianowała Bernadetę Małolepszą, przewodniczącą Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na ambasadora tej ogólnopolskiej społecznej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej.
- Kampania odbywa się pod egidą Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a
patronuje jej Światowa Organizacja Zdrowia – informuje dyr. Poradni Rodzinnej. - Celem kampanii adresowanej głównie do dorosłych jest ograniczenie liczby osób
pijących ryzykownie i szkodliwie.
Kampania zachęca do oceny własnego „wzoru” picia
i ostrzega przed zagrożeniami jakie mogą pojawić się
u osób pijących alkohol. Tłumaczy konsumentom
alkoholu co to znaczy pić nadmiernie (z przeliczeniem
na dany rodzaj alkoholu), uświadamia, że picie w
niewłaściwych sytuacjach, może powodować szkody
zdrowotne i społeczne. Kampania nie zapomina także
o osobach, które alkoholu nie powinny pić w ogóle!
Szczególnie ma na uwadze dzieci i młodzież, kierowców oraz kobiety w ciąży.
- W naszym mieście w ramach akcji pojawią się
billboardy, plakaty, banery internetowe, a w telewizji i
radiu odpowiednie spoty – mówi Bernadeta Małolepsza
- Szkoły otrzymają specjalne materiały edukacyjne i
publikacje. Zachęcane też będą do organizacji szkoleń,
debat i seminariów poświęconych tematyce picia.

zm

zm

Ostro wiosłowali
W kwietniu szesnastu wioślarzy z Uczniowskiego Klubu
Sportowego REMUS z Brodnicy
wzięło udział w XII Ogólnopolskich Mistrzostwach Sztafet
UKS na Ergometrze Wioślarskim
w Warszawie. Brodniccy wioślarze rocznik 1993 zajęli drugą
lokatę w sztafecie, a ich młodsi
koledzy wywalczyli drużynowo
miejsce trzecie.
Organizatorami zawodów były
warszawskie kluby sportowe:
UKS ,,Skiff 54” , UKS ,,Drynda
„, MKS ,,Dwójka ” oraz Miejski
Ośrodek Sportowy Nr 2 w Warszawie. Mistrzostwa odbyły się
pod merytorycznym nadzorem
Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich i Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku
Towarzystw Wioślarskich. W zawodach brało udział 120 zawodników z 9 uczniowskich klubów
sportowych między innymi z
Warszawy, Krakowa i Brdowa.
- Chłopcy mogą zaliczyć swój
start do udanych. Podeszli do zawodów z wielkim zaangażowaniem
i wykazali wolę walki. Niewielkie doświadczenie w tego typu
zawodach nie przeszkodziło im w
zdobyciu miejsc na podium i popra-

wieniu swoich rekordów życiowych
- relacjonuje Maciej Rżeński trener
brodnickich wioślarzy.
UKS Remus działa w Brodnicy
od 4 lat. Założycielem i trenerem klubu jest Maciej Rżeński,
który zainicjował jego powsta-

nie wspólnie ze swoim ojcem
Franciszkiem. W klubie trenuje 30
wioślarzy z brodnickich gimnazjów i szkół średnich. Biorą
oni udział w wielu zawodach i
imprezach sportowych na terenie
całego kraju. UKS z Brodnicy

współpracuje z klubami z Bydgoszczy, Torunia i Gdańska, gdzie
trafiają wychowankowie brodnickiego klubu, by doskonalić swoje
umiejętności i kontynuować
karierę.
(is)

Mateusz Zieliński (w zielonym
stroju), który podczas zmagań
poprawił swój rekord życiowy o
0,03 sekundy na dystansie 500
m i z wynikiem 1,40 s zajął 4
miejsce.
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Cała Polska biegała

na Michałowie cztery kilometry. Zamierzają spotkać się w
następnym roku.
Od kilku lat w naszym kraju
rozwija się akcja wspólnego
biegania. W tej edycji przeprowadzono 544 biegi, w których
startowało kilkadziesiąt tysięcy
osób. Już w ubiegłym roku nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy Witold Sargalski „zaraził”
koleżanki i kolegów, a przede
wszystkim uczniów.
Także w Brodnicy spotkali się
amatorzy biegania. W sobotę 9
maja w ramach ogólnopolskiej
akcji spotkało się ponad stu
uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 7 i Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.
Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego przebiegli
Na boiskach Szkoły
Podstawowej nr 4 w
Brodnicy przeprowadzono
zawody miejskie w mini
piłkę nożną. W kategoriach
dziewcząt i chłopców startowały po cztery zespoły
z brodnickich podstawówek. Mistrzowskie
tytuły zdobyli uczniowie z
„Dwójki”. Po dwie drużyny
awansowały do zawodów
powiatowych.
Wiosna zazieleniła
trawniki, więc na murawy piłkarskie wybiegli
miłośnicy futbolu. Młodzi
gracze urodzeni w 1996
roku i młodsi zmierzyli się
w rywalizacji o mistrzostwo Brodnicy. Boiska o
wymiarach do piłki ręcznej
przygotowali nauczyciele i
dyrekcja szkoły przy ulicy
Nowej. Imprezę poprowadził Miejski Organizator
Sportu Mariusz Zabłocki:
- Naszym celem jest nie
tylko propagowanie piłki
nożnej wśród najmłodszych, ale walka o tytuły
mistrzowskie i awans do

Wspólnie z Katarzyną Brózdą,
Jolantą Wójcik, Magdaleną Rozwadowską i Leszkiem Kisielewiczem zachęcali swoich wychowanków do biegania.
W sobotę na zbiórkę przyszło
ich ponad 120 reprezentujących
szkołę podstawową i gimna-

zjum. Po krótkiej rozgrzewce
cała grupa ruszyła w kierunku
Michałowa mając do pokonania
trasę długości około czterech
kilometrów. Po drodze można
było zaspokoić pragnienie wodą
mineralną, którą podawały
Agnieszka Grzybowska i Paulina
Paterewicz.
Z własnych funduszy zakupił
ją dla uczestników biegu Witold
Sargalski. Wszyscy w doskonałej
formie i z humorem ukończyli
dystans w czasie około 30 minut.
Jednogłośnie potwierdzili swój
udział w przyszłorocznej imprezie.

Tekst i zdjęcia
WOJCIECH KUPCZYK
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ka Polito, Patrycja Krajnik i
Agnieszka Grapatyn.
Chłopcy celniej strzelali,
więc nie było problemów
z ustaleniem kolejności.
Najwięcej punktów zdobyła
Dwójka, która wyprzedziła
Siódemkę. Faworyzowany
zespół Jedynki musiał się
zadowolić trzecią lokatą
i stracił szansę na grę o
mistrzostwo powiatu.
Na czwartym miejscu
uplasowali się gospodarze
z SP nr 4. Kadrę z Dwójki
prowadzoną przez Adama
Szymańskiego stanowili:
Bartosz Zalewski, Filip
Rochnowski, Tomasz Bartoszewski, Jakub Bartnicki,
Alan Wietrzykowski, Maciej
Lewandowski, Daniel
Łazowski, Michał Potempa i
Jakub Kikulski.

WOJCIECH KUPCZYK
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Kiepska forma Sparty
Nie wiedzie się wiosną bieżącego roku piłkarzom Sparty. Zespół grający w IV lidze w dwunastu spotkaniach poniósł aż osiem
porażek. Odnotował tylko trzy
zwycięstwa. Na dzień 25 maja
plasuje się w tabeli na dziewiątej
pozycji. Dobrze, że jesienią zdobył 25 punktów.
Trener Mirosław Ratkowski przejął drużynę seniorów pod koniec
września 2008 roku. Kontynuował
pracę, której podwaliny położył
Dariusz Durda. Wówczas Sparta
miała 10 punktów i bilans 2. wygranych, 4. remisów i 2. porażek.
Po kilku miesiącach wyprowadził drużynę z dziewiątego na piąte miejsce po rundzie jesiennej. Z
wielką wiarą przystąpił wraz z zawodnikami do przygotowań mających na celu awans w górę tabeli
w rundzie rewanżowej. Po dwóch
miesiącach szkolenia niewypałem okazała się inauguracja rundy
wiosennej w Brodnicy.
Przed własną publicznością
brodniczanie przegrali 0:3 z Ziemowitem Osięciny. Był to początek „czarnej serii”, która przetrwała trzy kolejne mecze. Porażki 1:3 z
Promieniem w Kowalewie, z Unią
Wąbrzeźno 1:2 u siebie i ze Startem w Radziejowie 1:2 wpłynęły
demobilizująco na atmosferę w
drużynie.
Spory powiew nadziei przyniosły dwa następne mecze. Wygrane ze Spartą Janowiec Wielkopolski w Brodnicy 4:0 i pokonanie
w Kowalu Kujawiaka 3:2 nieco
wniosło ożywienia w poczynania
zespołu. Jednak nie można było
zapomnieć, iż to były zdecydowanie dwie najsłabsze drużyny w IV
lidze.
Kolejne mecze potwierdziły ten
fakt, gdyż podopieczni Mirosława
Ratkowskiego znów nie sprostali
kolejno Dębowi Barcin w Brodnicy
0:2, potem Wdzie w Świeciu 0:3.

Nie popisali się przed nielicznymi
swymi kibicami przegrywając z
Gwiazdą Bydgoszcz 1:2, a następnie ulegając Gromowi w Osiu.
Słaby promyk nadziei na utrzymanie się w lidze dał remis z
Czarnymi Nakło 1:1. Oby oblicze
zespołu zmieniło efektowne zwycięstwo 6:0 nad LTP Lubanie. Potrzeba wygranej z Pogonią Mogilno i walki z liderami IV ligi, czyli z
Unią Solec Kujawski i Notecianką
Pakość.
Ostatni mecz z liderem zostanie rozegrany 6 czerwca o godz.
17.00. Potem w imieniu zarządu
zapraszamy na koncerty Budki
Suflera i innych zespołów, które
odbędą się w piątek 19 czerwca.

Tekst i fot.
WOJCIECH KUPCZYK

Brodniczanin Arkadiusz Brodziński zadebiutował w barwach
Sparty na początku maja w meczu z Wdą w Świeciu nad Wisłą

Piątki piłkarskie w piątek
zawodów powiatowych poinformował.
Do rywalizacji przystąpiły
po cztery drużyny dziewcząt i chłopców. W każdej
występowało po czterech
zawodników w polu i
bramkarz. W zmaganiach
dziewcząt w trakcie sześciu
spotkań zdobyto tylko dwie
bramki. Po jednej zdobyły
piłkarki z Dwójki i Czwórki,
a w pozostałych spotkaniach uzyskano bezbramkowe remisy.
O tytule mistrzowskim
przesądziła seria rzutów
karnych, które lepiej
wykonywały podopieczne
Patryka Kupczyka ze szkoły
w Karbowie. Trzecie miejsce przypadło Jedynce, a
czwarta była Siódemka. W
drużynie z SP nr 2 wystąpiły Agata Górna, Anna Szyman, Małgorzata Frejnik,
Jagoda Murawska, Domini-
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Zespół Adama Szymańskiego z SP nr 2 awansował do zawodów powiatowych z pierwszego miejsca w Brodnicy
fot. Wojciech Kupczyk
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Rozmaitości

Krzyżówka z książką

Smakołyki
z ziemi
michałowskiej
Rozpoczął się właśnie sezon na
truskawki. Są przepyszne i zdrowe,
a ponadto można z nich przygotować naprawdę szybkie i efektowne
desery oraz ciasta.
Dziś proponujemy Państwu pyszny torcik truskawkowo-galaretkowy.
SKŁADNIKI. Biszkopt:
* 4 jajka * 1/2 szklanki cukru * 1/2
szklanki mąki pszennej * 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa truskawkowo- galaretkowa: * 1/2 kg truskawek * 2 galaretki
agrestowe
Masa śmietankowa: * 1/2 litra
śmietany 30 proc. * 2,5 łyżki cukru
pudru * 1,5 łyżki żelatyny. Ponadto: 2 opakowania herbatników (20
dag), 1 galaretka truskawkowa.
SPOSÓB WYKONANIA:
Białka ubić dodając cukier. Kontynuując ubijanie dodać żółtka.
Następnie dodać mąkę pszenną i
proszek do pieczenia. Delikatnie wymieszać. Ciasto wylać do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej tartą
bułką dużej tortownicy o średnicy
26-28 cm. Włożyć do nagrzanego
piekarnika i piec około 25 minut w
temperaturze 180 C. Poczekać aż
ostygnie.
Truskawki oczyścić, umyć i osuszyć. Pokroić na kawałki i rozłożyć
na biszkopcie. Galaretki agrestowe
rozpuścić w 2 szklankach gorącej
wody i ostudzić. Tężejące wylać na
truskawki.
Żelatynę rozpuścić w 1/3 szklanki
gorącej wody i ostudzić. Schłodzoną śmietanę ubić z cukrem pudrem.
Do ubitej śmietany dodać ostudzoną żelatynę i wymieszać. Masę
śmietankową wyłożyć na masę truskawkowo-galaretkową.
Następnie rozłożyć herbatniki i
zalać je tężejącą galaretką truskawkową rozpuszczoną wcześniej w 1,5
szklance gorącej wody. Gotowy torcik włożyć do lodówki na około 24
godziny. Smacznego.

(IS)

Czosnek niedźwiedzi
To roślina leśna, spotkana na
naszym terenie w Górzeńsko
- Lidzbarskim Parku Krajobrazowym na terenie rezerwatu
„Szumny Zdrój”. Rośnie tu w
obfitych kępach przy brzegach
niszy źródliskowej, osiągając
wysokość od 20 do 50 cm.
Cała roślina wydziela charakterystyczny czosnkowy zapach,
który zawdzięcza wytwarzanym
w komórkach siarczkom merkaptanu.
Czosnek niedźwiedzi z rodziny
czosnkowatych występuje na
terenie Europy i Azji. W Polsce
pospolity w Sudetach, Karpatach i na Pogórzu, na niżu
rzadki. W Polsce objęty od 2004
r. częściową ochroną gatunkową i umieszczony na Czerwonej
liście roślin i grzybów z powodu narażenia na izolowanych
stanowiskach.
Kwiaty osadzone na dwa razy
od nich dłuższych szypułkach.
Owocami są pękające na 3
części torebki z 6 nasionami.
Kwitnie śnieżnobiało od maja
do początku czerwca. Kwiaty
zebrane w płasko-kulisty, dość
luźny baldach pozorny na szczy-

cie łodygi. Przed rozkwitnięciem
kwiatostan osłania błoniasta
okrywa, która opada zaraz po
przekwitnieniu. Kwiaty zapylane
przez trzmiele i muchy.

Poziomo wpisać nazwy 6 zabytkowych budowli w Brodnicy
(jedną odgadnąć na podstawie
zdjęcia). Dwu i trzywyrazowe
słowa oddzielono wężykiem.
Miejsce wpisywania wyrazów
poziomych do odgadnięcia.
Określenia wyrazów pionowych podano w tradycyjny
sposób. Litery z kolorowych
pól, czytane rzędami od dołu
do góry (od lewej do prawej),
utworzą rozwiązanie.
Pionowo:
1) jaszczurki, żółwie lub krokodyle.
2) fragment tekstu.
3) rodzaj naczynia w kształcie
muszli.
4) ostrzegawcze przy drodze.
5) imię Pugaczowej, rosyjskiej piosenkarki.
6) kandydat na żołnierza.
7) Maria; 1894-1981; eseistka, tłumaczka; „Ludwika Śnia-

Liście wyłącznie odziomkowe,
zazwyczaj dwa, czasem trzy lub
jeden. Podłużne i spiczaste do
jajowatych, szerokie na 2-5 cm,
płaskie, cienkie, o soczysto-zielonej barwie.
Liście czosnku niedźwiedziego są spożywane tylko w
stanie świeżym, suszone lub
gotowane tracą większość aromatu. Doprawia się nimi różne
potrawy. Na Syberii robi się z
nich zupę i farsz do pierogów.
Posiekane liście dodaje się do
mleka i twarogu 2-3 godziny
przed spożyciem.
Smak liści jest łagodniejszy
od czosnku ogrodowego i spożywanie ich w umiarkowanych
ilościach nie powoduje przykrego zapachu. Pospolicie używany
w lecznictwie ludowym. Wpływa dodatnio na pracę żołądka i
jelit, niszczy pasożyty przewodu
pokarmowego, działa rozkurczowo, przyspiesza gojenie ran
i wrzodów.

HS

decka”, „Europa w rodzinie”.
8) część szpilki.
9) klasa szkolna.
10) pogoda.
11) ciągnie się za panną młodą.
12) bęben ze zwojem lin.
Rozwiązania zadań należy
przysłać lub dostarczyć do
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, ul.
Zamkowa 1., w terminie do 16
czerwca br. Za prawidłowe rozwiązanie zadania zostanie wylosowana nagroda książkowa.
Rozwiązanie Jolki z poprzedniego numeru: Ryszard Rynkowski.
Spośród
prawidłowych
odpowiedzi
wylosowaliśmy
nadesłaną przez Sylwestra
Pieczyńskiego zamieszkałego przy ul. Kasprowicza w
Brodnicy. Po odbiór nagrody książkowej prosimy zgłosić się w siedzibie redakcji
,,ZM” przy ul. Zamkowej 1
w brodnickiej książnicy.
Opr.:
Henryk Kołodziejski
Foto: Halina Siekierska

JOLKA

SONDA „ZIEMI
MICHAŁOWSKIEJ”
1 maja 2004 roku
Polska wstąpiła
w szeregi państw
należących do Unii
Europejskiej. W tym
roku obchodziliśmy
piątą rocznicę obecności naszego kraju
w europejskiej
wspólnocie.
Zapytaliśmy brodniczan, czy potrafią
powiedzieć jakie
korzyści osiągnęła
Polska po wejściu
do Unii Europejskiej.

Łukasz Misiak:
- Polska otrzymała pieniądze z
Unii na projekty i na innowacje.
Gdyby nie UE nie mielibyśmy
Euro 2012 wraz z Ukrainą, ale
też są pewne minusy wejścia do
wspólnoty, a mianowicie to, że
narzucane są nam pewne prawa
obowiązujące we wspólnocie.

Marta Szałucka:
- Wstąpienie do Unii przyniosło
Polsce wiele korzyści. Dobrym
przykładem jest szkoła do której
chodzę i która dzięki środkom z
Unii otrzymała dofinansowanie
do sprzętu komputerowego. A
otwarcie granic pozwoliło nam
na wyjazdy w celach zarobkowych i rekreacyjnych.

Bartłomiej Troczyński:
- Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska otrzymała wielomilionowe wsparcie. Dotacje
otrzymali rolnicy, przedsiębiorcy,
jak i osoby prywatne. Wejście do
wspólnoty pozwoliło też Polakom
na poszukiwanie pracy poza granicami kraju i na łatwiejsze poruszanie się po Europie.

Tymoteusz Olczykowski:
- Polska dzięki wstąpieniu do
Unii osiągnęła wiele korzyści, ale
istotne jest abyśmy nie zapominali o swoich korzeniach, o pochodzeniu, ponieważ integracja
sprzyja poszerzaniu horyzontów,
ale może też prowadzić do wynarodowienia.

Notowała: Iwona Sugalska

