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URODZINY BRODNICY. Z okazji 715-lecia miasta
w czerwcu cykl imprez rekreacyjno-kulturalnych

Przypadająca w tym
roku 715. rocznica nadania
Brodnicy praw miejskich
stała się okazją do zorganizowania w czerwcu wielu
imprez.
Rozpoczynamy 1 czerwca
od Rodzinnego Pikniku Integracyjnego „Razem ruszajmy po
zdrowie”. Tego dnia w wielu
miejscach miasta rozgrywać się
będą zawody i turnieje sportowe z różnych dyscyplin. Każdy,
kto lubi aktywnie spędzać czas
z pewnością znajdzie coś dla
siebie.
Kulminacyjnym momentem
pikniku będzie bieg na 10 km
pod nazwą ”II Dycha Anny Wazówny”. Tego dnia organizato-

rzy pikniku nie zapominają również o dzieciach, dla których z
okazji ich święta przygotowano
wiele atrakcji na Przedzamczu.
Oprócz zawodów sportowych,
konkursów i zabaw dla dzieci,
tego dnia na scenie na Przedzamczu wystąpią lokalne zespoły oraz Ryszard Rynkowski
(prezes Fundacji Dary Losu współorganizator pikniku) oraz
Monika Kuszyńska z zespołem.

15 czerwca od godz.
15.00 zapraszamy brodniczan
i mieszkańców regionu na
Przedzamcze na Święto Miasta.
W tym dniu i w pięknej scenerii
zaplanowano występy dzieci i
młodzieży z sekcji artystycznych BDK, konkursy i zabawy
dla najmłodszych, wystawę

Podczas uroczystości konsekracji kościoła, parafia
otrzymała m.in. tablicę na drewnianym tablo. Treść pod
dużym medalem z mosiądzu brzmi:
Ks. Kanonik Wiesław Pacak
Proboszcz Parafii Jezusa Miłosiernego w Brodnicy
W dniu konsekracji kościoła parafialnego składamy serdeczne gratulacje dla całej wspólnoty parafialnej. Dzięki łasce Bożej,
hojności, kunsztowi i pracowitości wielu ludzi, świątynia stała się
dumą parafian i mieszkańców Brodnicy. Niech poświęcenie kościoła zostawi w sercach radość, która będzie siłą wiary dla następnych pokoleń. Duszpasterzom i parafianom życzymy zdrowia,
wytrwałości i siły oraz błogosławieństwa Bożego na długie lata.

Jarosław Radacz – burmistrz Brodnicy
Marek Hildebrandt – przewodniczący Rady Miejskiej
Brodnica, 26 maja 2013 r.

Biskup Andrzej Suski

prac brodnickich artystów na
murach zamkowych, piknik samochodowy na parkingu przy
Urzędzie Gminy, pokazy ratownictwa medycznego. Święto
miasta zakończą koncerty. Na
scenie wystąpią: Mrozu z zespołem oraz grupa Video.
29 czerwca po raz pierwszy w Brodnicy zorganizowany
zostanie w ramach Dni Miasta
koncert Lata z Radiem. Od
godz. 16.00 na stadionie OSiR
na scenie występować będą zespoły, odbywać się będą konkursy z nagrodami, zaistnieje
też możliwość sprawdzenia się
w roli reportera, a na zakończenie w niebo wystrzelą sztuczne
ognie.
O godz. 19.50 zagra zespół

Afromental, a o godz. 21.20
gwiazda wieczoru zespół De
Mono. Tego dnia w godzinach
przedpołudniowych na Dużym
Rynku stanie Studio Radiowe
I PR Polskiego Radia, które będzie nadawało z Brodnicy informacje o naszym mieście.
Organizatorem czerwcowych
imprez jest Urząd Miejski, BDK,
Muzeum w Brodnicy, brodnickie placówki kultury oraz działające w mieście stowarzyszenia i
Fundacja Dary Losu.
Kalendarz imprez kulturalnych oraz program trzech
głównych wydarzeń czerwcowych na stronie 8. Serdecznie
zapraszamy.
(rwi)

Fot. Paweł Stanny

Turnieje, pikniki, muzyka i sztuczne ognie

Przyszedł wreszcie czas na zabawę.
Pora chwycić za gitarę.

UROCZYSTOŚĆ. Biskup toruński poświęcił brodnicki kościół Jezusa Miłosiernego

O księdzu Pacaku i jego drużynie
W niedzielę 26 maja społeczność
parafii Jezusa Miłosiernego w Brodnicy oraz liczni goście uczestniczyli w
uroczystości poświęcenia kościoła parafialnego. Aktu konsekracji dokonał
ksiądz biskup Andrzej Suski.
Na polu, gdzie teraz stoi kościół było
boisko. Dwie bramki sklecono z byle
czego. Lichą i tak trawę wykopali nogami futboliści. Kiedy więc chłopcy grali w
piłkę, całe boisko szybko pokrywało się
kurzem. Tuż przy linii bocznej stał ksiądz.
Chudy, wysoki, jakby lekko zgarbiony.
Na pewno nieźle zatroskany. Może przypominał sobie jak sam, będąc malcem,
gonił za piłką z chłopakami? Cóż, teraz
zagrać nie mógł. Zabrał się więc za kościół.
Zaczął go tworzyć dosłownie z niczego, bo prawie nic nie miał. Nawet dachu
nad głową. Spał w samochodzie razem z
torbami, ale nie narzekał. Ludzie widząc
go zgrzytali zębami złoszcząc się, że coś

im tam odebrał... Wtedy ksiądz im tłumaczył, że Kościół jest jeden. Najpierw
stanął drewniany krzyż. Dzieciaki nadal
kopały piłkę, więc klęczący pod nim
wierni tonęli w kurzu. Kiedy przyjechał
obraz Jezusa Miłosiernego, ponieśli go
uroczyście strażacy w wybłyszczonych
hełmach. Dziewczynki w pięknych sukienkach sypały kwiaty. Wtedy było już
inaczej.
Tylko ksiądz wyglądał tak samo. No,
może był bardziej chudy, bo skąd się
dało zbierał cegły i kamienie na kościół.
Jeden przywiózł nawet z dalekiego Wilna. Taki to był ksiądz. Zbieracz, gawędziarz, obieżyświat. Na mszę przychodził z psem. Kudłatym, poczochranym,
wiernym przyjacielem. W czasie, gdy
pan prowadził modlitwę, pies ganiał po
osiedlu. Kiedy się zmęczył, właził nieproszony do kościoła, kładł się między ławkami i leniwie słuchał kazania.
Może to wtedy wierni zrozumieli osta-

tecznie, że ksiądz to nie tylko ksiądz, ale
też swój chłop.
Kiedyś zabrał piękny obraz Jezusa
i pojechał z nim do Rzymu. Papież obraz poświęcił, a ksiądz wreszcie wstał
na dobre z kolan. Podniósł głowę do
góry, ale ludzie już od dawna nie mówili
przez zęby o tym, co wydarzyło się na
byłym boisku do gry w piłkę. Ksiądz o
piłce nie zapomniał. Ze swoją drużyną
dokańczał kościół. Drużyna stale się powiększała. Kościół rósł i rósł. Przybywało go i przybywało, jak siwych włosów
na głowie księdza obieżyświata, jak bólu
w kręgosłupie. Wreszcie dzieło zostało
skończone, a wśród dorosłych, którzy
byli świadkami konsekracji kościoła byli
również i ci, którzy wtedy w kurzu, jako
mali chłopcy kopali obok księdza piłkę.
Paweł Stanny

Wydarzenia
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STRAŻ POŻARNA. Miasto dołożyło
do zakupu samochodu gaśniczego

Wybrali
nowe władze

Wdzięczność dla strażaków

W kwietniu i maju odbyły
się wybory przewodniczących w Zarządzie Rejonowym
Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów w Brodnicy oraz
w Zespole Członków Związku Inwalidów Wojennych w
Brodnicy. Emeryci i renciści
z Brodnicy i powiatu brodnickiego zrzeszeni w organizacji wybrali nie tylko prezesa, ale również nowy zarząd
związku. Zaufaniem obdarzyli
Edmunda Krajewskiego, powierzając mu funkcję przewodniczącego, zaś Zdzisław
Bagiński
został
zastępcą
przewodniczącego. Nowym
przewodniczącym
Zespołu
Członków Związku Inwalidów
Wojennych w Brodnicy został
Ludwik Jarzębowski.
(rwi)

Podczas uroczystości w brodnickim pułku

WOJSKO. Brodniccy chemicy świętowali
20 maja brodniccy chemicy
obchodzili uroczyście Święto Pułku. Z tej okazji burmistrz
Brodnicy uhonorował Medalami
Burmistrza Brodnicy 5 żołnierzy
- weteranów wojny w Iraku.
- Dla Brodnicy obecność wojska oznaczała i oznacza rozwój,
miejsca pracy, inwestycje, ale
też i prestiż – mówił podczas
uroczystości burmistrz miasta.
- Tak było i w okresie przedwojennym, począwszy od października 1921 roku, kiedy to do
naszego miasta przybył z Wielkopolski 67 Pułk Piechoty. Tak
było i po wojnie, tak jest i teraz.
Korzyści z obecności wojska są
niezwykle konkretne. Odgrywa
ono dużą rolę w wielu dziedzinach życia miasta – dodawał.
Brodniczanie przyzwyczaili się
do obecności brodnickich chemików w miejskich obchodach
świąt i rocznic patriotycznych,
w Dniu Święta Flagi RP. Ten rok

Na jazzową nutę
21 czerwca br. o godz.
18.00 w Pałacu Anny Wazówny odbędzie się koncert,
którego miłośnicy muzyki
jazzowej nie mogą przegapić.
Wystąpią gwiazdy polskiego
i międzynarodowego jazzu
Cezary Paciorka (akordeonista, pianista, kompozytor,
aranżer, koncertował
na
najważniejszych festiwalach
światowych) i Maciej Sikała
(saksofonista tenorowy i sopranowy, absolwent Wydziału
Jazzu Akademii Muzycznej w
Katowicach, laureat wielu nagród) oraz ich goście.
Wstęp wolny.
(rwi)

dla brodnickich żołnierzy jest
niezwykle ważny, bowiem dokładnie 23 października minie
50 lat od przeniesienia z Torunia
właśnie do Brodnicy Batalionu
Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń. Batalion ten
stopniowo wrastał w środowisko miasta, przekształcając się w
międzyczasie w nową jednostkę
organizacyjną. Dzisiaj w naszym
mieście stacjonuje 4 Brodnicki
Pułk Chemiczny, któremu nadano uroczyście imię Ignacego
Mościckiego, nawiązując w ten
sposób do przedwojennej, żołnierskiej tradycji. Samorząd i
mieszkańcy miasta ufundowali 20 maja 1995 roku sztandar
pułkowi na znak szacunku i
uznania jakim darzą brodnickich
żołnierzy.
Święto Pułku było okazją nie
tylko do złożenia życzeń wszystkim brodnickim żołnierzom, ale
także do uhonorowania żołnie-

Fot. Paweł Stanny

POŻEGNANIA

* 20 maja w wieku 86 lat
zmarł długoletni profesor I Liceum Ogólnokształcącego w
Brodnicy i wicedyrektor placówki – Dominik Sucheński.
Dominik Sucheński był w
okresie II wojny światowej harcerzem, członkiem Szarych

Szeregów, plutonowym Armii
Krajowej ps. „Sokół”. Walczył
w Powstaniu Warszawskim. Po
maturze w 1947 roku wyjechał
do Wrocławia na Akademię Wychowania Fizycznego. Osiągał
fantastyczne wyniki w bieganiu.
W 1950 roku, jako sprinter, trafił
do narodowej kadry Polski. Był
reprezentantem kraju na Olimpiadzie w Helsinkach w 1952
roku. Biegł jako pierwszy w sztafecie 4 razy 100 metrów. Bieg
ten, jak tłumaczył, miał oprócz
wymiaru sportowego, również
znaczenie symboliczne.
Biegacze chcieli udowodnić,
że Polska mimo zniszczeń wojennych nadal istnieje. Wrócił
do Brodnicy i został nauczycielem wychowania fizycznego oraz szkoleniowcem lekkiej
atletyki. Do 1986 roku pełnił
funkcję wicedyrektora do spraw
wychowawczych I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej

w Brodnicy. Był założycielem
brodnickiego Koła Towarzystwa
Gimnastycznego SOKÓŁ, prezesem koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w
Brodnicy, inicjatorem powstania
Rady Koordynacyjnej Związków
i Stowarzyszeń, porucznikiem
rezerwy Wojska Polskiego. Był
też wielkim patriotą, popularyzatorem sportu, człowiekiem o
ogromnej życzliwości. Odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem
Powstańczym oraz Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Dominik Sucheński został pochowany 24 maja na cmentarzu
parafialnym w Brodnicy. Oprócz
najbliższej rodziny w ostatniej
drodze towarzyszyły mu tłumy
brodniczan m.in. delegacja I LO
oraz władze miasta i powiatu
brodnickiego.

WYRÓŻNIENIA

Za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych
Warsztat Terapii Zajęciowej w Brodnicy obchodzi
w tym roku 15-lecie swojej
działalności.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się podczas XVI
Ogólnopolskiego Festiwalu
Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, festiwalu
którego organizatorem jest
WTZ.
Z okazji tak ważnego dla
tej placówki święta burmistrz uhonorował pracow-
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ników Warsztatu medalami. Medal Primus Inter
Brodnicienses burmistrz
nadał Barbarze Tuptyńskiej,
założycielce i wieloletniej
prezes Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
w Brodnicy. W 1998 roku
pani Barbara doprowadziła
do utworzenia w Brodnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej, którego od początku
jest kierownikiem. Jest ona
inicjatorką i organizatorką

wielu imprez na rzecz osób
niepełnosprawnych i środowiska.
Natomiast Medalami
Burmistrza Brodnicy uhonorowano pracowników WTZ:
Annę Pawłowską, Henrykę
Czubak, Justynę Wątorowską, Danuta Szymańską,
Beatę Tuptyńską, Danutę
Szymborską i Jadwigę
Chamską.
(rwi)

rzy weteranów Medalami Burmistrza Brodnicy. Na wniosek
dowódcy pułku płk. Andrzeja
Żmudy burmistrz uhonorował:
kpt. Jaroslawa Ostrowskiego,
sierż. Bogusława Raszkowskiego, sierż. Tomasza Skomrę, kpr.
Tomasza Jędraszka, st. szer.
Wojciecha Chojnackiego. W
imieniu mieszkańców Brodnicy burmistrz pogratulował
profesjonalizmu, gotowości do
wykonania stojących przed
pułkiem
przedsięwzięć oraz
osiągnięć w realizacji zadań w
kraju i zagranicą. Dziękował za
służbę naszemu społeczeństwu
w jego codziennym funkcjonowaniu. Życzył wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska
oraz kombatantom, sukcesów
w służbie i pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.
(rwi)

* 21 maja zmarła Irena
Markowska, długoletnia sekretarz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów
Ziemi Michałowskiej.
O zmarłej pani Irenie
Markowskiej dyrekcja oraz
grono pedagogiczne I LO
napisało: Człowiek oddany
całym sercem swojej pracy
i młodzieży. Jej serdeczne
uśmiechy i gesty, emanujący optymizm, a także życzliwość i empatia na zawsze
zostawią ślad w historii tej
szkoły i ludzkiej pamięci.
Irena Markowska spoczęła 24 maja na cmentarzu
parafialnym w Brodnicy odprowadzona przez rodzinę
oraz rzesze przyjaciół i znajomych.
Opr.: Paweł Stanny

Symboliczny czek na 100 tys. zł wręczył brodnickim
strażakom na zakup samochodu ratownictwa gaśniczego burmistrz Brodnicy. Moment wręczenia czeku miał
miejsce podczas uroczystości, które 9 maja odbywały się
w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w
Brodnicy z okazji Dnia Strażaka.
Oprócz finansowego prezentu, który pozwoli na zakup
bardzo potrzebnego strażakom sprzętu, burmistrz skierował na ręce brygadiera Waldemara Szrul, komendanta
KPPSP w Brodnicy stosowny adres. W okolicznościowym liście gospodarz miasta kieruje do strażaków z
okazji ich święta serdeczne życzenia i gratulacje. Dziękuje
za trudną i odpowiedzialną pracę, za pełną poświęcenia
służbę na rzecz mieszkańców Brodnicy, ochrony ich
zdrowia i mienia. Życzył spełnienia planów i zamierzeń,
zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych, a
także zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym.
(rwi)

POLICJA

Skonieczka szefem kryminalnych
Nadkomisarz Tomasz
Skonieczka został pierwszym zastępcą komendanta powiatowego policji w Brodnicy. Pełniący
obowiązki komendanta
wojewódzkiego mł. insp.
Tomasz Trawiński wprowadził nowego zastępcę
na stanowisko.
Młodszy inspektor Tomasz Trawiński wręczył
nowemu zastępcy rozkaz
personalny o powołaniu na
stanowisko, a kadra kierownicza oraz policjanci przywitali nowego wiceszefa.
W uroczystości brali udział
również
przedstawiciele
władz samorządowych powiatu brodnickiego i miasta
oraz komendant z Nowego
Miasta Lubawskiego podinsp. Mieczysław Wójcik.
Zgromadzeni na sali goście
złożyli nowemu zastępcy
komendanta serdeczne życzenia kolejnych awansów
i spełnienia wszystkich osobistych oraz zawodowych
planów.
Nadkomisarz
Tomasz
Skoneczka służbę w policji rozpoczął w maju 1999
roku w Nowym Mieście
Lubawskim. Tam też, do
czerwca 2001 roku, pracował w ogniwie patrolowointerwencyjnym. Następnie
został mianowany aplikan-

Uroczystość
powołania
pierwszego zastępcy w brodnickiej komendzie
tem Zespołu DochodzeniowoŚledczego. Funkcję tę sprawował przez kolejne 5 lat. Od
2006 roku aż do chwili powołania na zastępcę w Brodnicy,
nadkomisarz Tomasz Skoneczka pełnił obowiązki naczelnika
Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Mieście Lubawskim. I
zastępca komendanta KPP w
Brodnicy będzie nadzorował
pracę funkcjonariuszy pionu
kryminalnego.
Prywatnie wiceszef brodnickich policjantów mieszka
w Lubawie z żoną i dwiema
córkami. Bardzo lubi aktywny
wypoczynek, zwłaszcza jazdę
na nartach.

(sta)
Na podstawie informacji oficera
prasowego KPP w Brodnicy
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Samorząd

GOSPODARKA. Brodnica wyróżniona tytułem Samorządowy Menedżer Regionu

Wskazali nas nasi sąsiedzi
Podczas uroczystej Gali
Rankingu „Filary Polskiej
Gospodarki” organizowanego przez redakcją dziennika „Puls Biznesu” wiceburmistrz Krzysztof Hekert
odebrał przyznane miastu
wyróżnienie nadające Brodnicy tytuł Samorządowy
Menedżer Regionu.
Ranking „Filary Polskiej
Gospodarki” ma na celu
wyróżnienie firm stabilnych
i znacząco wpływających
na rozwój regionów, w których prowadzą działalność,
a jednocześnie utożsamiających się z tymi regionami.
To również ranking samorządów, które są ważnymi
pracodawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, których działalność
ma szczególnie pozytywny
wpływ na rozwój regionu.
- Istotną cechą rankingu
jest fakt, iż zwycięzcy wskazani zostali przez lokalne
władze, samorządy teryto-

Laureaci rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”
rialne, jak i społeczności –
mówi wiceburmistrz Krzysztof Hekert. - Brodnica tytuł
Samorządowy
Menedżer
Regionu otrzymała dzięki
głosom innych jednostek
samorządu terytorialnego z
regionu. Jest to więc szczególny powód do radości i
dumy, bowiem okoliczne
gminy, miasta i powiaty
właśnie w Brodnicy widzą
lidera, którego działalność
warta jest uznania.
Samorządowcy spośród

gmin w danym województwie wybierają jednego, w
ich ocenie, lidera w regionie. Dokonując wyboru, nie
mogą wskazać własnej gminy. W drugim kroku respondenci proszeni są o wskazanie samorządów gminnych
z ich województwa, które są
liderem pod względem takich kryteriów jak: zarządzanie edukacją, pozyskiwanie
funduszy unijnych, inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie

czystości) oraz efektywne
budowanie aktywności społecznej. Dodatkowo przedstawiciele
samorządów
gminnych dokonują oceny
własnych planów inwestycyjnych określając charakter potrzeb w tym zakresie
oraz możliwości i wyzwania
związane z finansowaniem
inwestycji. Ocenie podlegają takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych
i infrastruktury dziecięcej.
Brane są pod uwagę również budowa i modernizacja
obiektów sportowo – rekreacyjnych,
informatyzacja
gminy, potrzeby w zakresie
budowy lub rozwój systemu
zagospodarowania
odpadów, czy też budownictwa
komunalnego.
(rwi)

ZABYTKI. Nowe dachówki i odnowione mury

Wieża ratuszowa trafi w ręce konserwatorów

Wieża ratuszowa
Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Nasze, obce i wspólne
Od 11 do 17 czerwca gościć będziemy w Brodnicy około
50-osobową grupę przedstawicieli miast partnerskich z:
Kiejdan (Litwa), Strasburga (Niemcy), Kristinehamn (Szwecja),
a także z Trok (Litwa). Nasi goście realizować będą wspólnie z
brodniczanami projekt pt. „Wspólnie o przeszłości i przyszłości – spotkanie mieszkańców miast partnerskich w 715-lecie
nadania praw miejskich Brodnicy”.
Zorganizowane zostaną dwie konferencje: z panelem dyskusyjnym pt. „Nasze, obce i wspólne - zjednoczeni w różnorodności kulturowej” (odbędzie się 13 czerwca), druga, 14 czerwca
dotyczyć będzie tematu „Rozwój gospodarczy Brodnicy oraz
miast partnerskich na przestrzeni ostatnich pięciu lat”.
Podczas tej konferencji zaplanowano panel dyskusyjny
pn. ”Perspektywy dalszego rozwoju miast z wykorzystaniem
środków unijnych”. Oprócz konferencji goście będą mieli okazję uczestniczyć w organizowanych w tym czasie imprezach,
między innymi: Dniach Brodnicy.
(rwi)

lata 2007 – 2013, z Działanie
- Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 519 949,68 zł brutto, w
tym 75 procent kosztów planowanej inwestycji, tj. 389
962,26 zł. będzie pochodzić
z dotacji.
- Projekt obejmuje przygotowanie: dokumentacji
projektowej, Studium Wykonalności, przeprowadzenie procedury przetargowej
oraz roboty inwestycyjne
planowane do realizacji w
tym i w przyszłym roku –
mówi Magdalena Hoga z
Biura Projektów Europejskich UM w Brodnicy. - Roboty budowlane zaplanowano na IV kwartał 2013 r.

Potrwają one najdłużej do
czerwca 2014r.
W wyniku realizacji projektu rewitalizacji zostanie poddane 510 mkw powierzchni
zabytku. W ramach prac budowlanych nastąpi wymiana pokrycia ceramicznego i
remont więźby dachu wieży,
konserwacja lica południowego szczytu i północnej
strony, konserwacja wieży
od zewnątrz do poziomu
dachu oraz konserwacja od
wewnątrz.
Przeprowadzony zostanie
również remont północnego
lica ścian szczytowych (bez
wieży) i remont zachodniej
elewacji od strony podwórka
z nowym wejściem do wieży.
(rwi)

1. Gdy nie złożymy deklaracji „śmieciowej”…
Termin składania tzw. deklaracji śmieciowej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałej mija 31 maja
2013 roku. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy dopełnili
tego obowiązku. Kto nie złoży deklaracji, musi liczyć się
z tym, że opłatę wyliczy za niego magistrat.
- Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkiem
ustawowym każdego właściciela nieruchomości
zamieszkałej – informuje Sławomir Wetzel, pracownik
Punktu. - W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielem jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna
i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Inną kwestią jest naliczenie opłaty przez urząd,
a inną sankcje karne. Dlatego, w zakresie odpowiedzialności za nie złożenie lub podanie błędnych danych w
deklaracji ustawodawca zrównał reżim prawny deklaracji „śmieciowych” z zeznaniami podatkowymi. Zatem za
nie złożenie deklaracji istnieje możliwość nałożenia kary
zgodnie z kodeksem karnym.

2. Co z opłatami za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?
Składając deklaracje „śmieciową” właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązują się do uiszczania opłaty obliczonej w deklaracji (całkowita opłata
miesięczna za wszystkie osoby zamieszkałe). Ustalone
opłaty należy wnosić do 20 dnia każdego miesiąca
(np.: za lipiec do 20 lipca) począwszy od miesiąca lipca
2013 roku do kasy Urzędu Miejskiego w Brodnicy lub
przelewem na konto Urzędu: 95 1020 5024 0000 1302
0010 0883.
Dopuszcza się zapłatę z góry w ramach roku budżetowego, tj. nie dalej jak do grudnia. Po 1 lipca 2013 r.
właściciele nieruchomości zamieszkałych nie otrzymają
żadnych faktur od Urzędu Miejskiego.

RADA MIEJSKA. Sesja z absolutorium
6 czerwca o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego
w Brodnicy odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji radni rozpatrzą 19 projektów uchwał. Wysłuchają sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2012 i z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2012 oraz sprawozdania z realizacji Programu
Współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012. Zapoznają się z informacją na temat
stopnia wykonania w roku 2011-2012 kierunków działania
burmistrza Brodnicy na lata 2011-2014 oraz z informacją o
realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brodnicy w 2012r.
Radni po wysłuchaniu wystąpienie przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania burmistrza
z wykonania budżetu miasta na 2012 rok i informacji o
stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat
wykonania budżetu miasta za 2012 rok podejmą decyzję
o udzieleniu burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na rok 2012.

(rwi)

HISTORIA. Powstaje książka
o brodnickich Sybirakach
Brodnickie Koło Związku Sybiraków
rozpoczęło przygotowania do obchodów
25-lecia koła, które będzie miało miejsce
w przyszłym roku. Jednym z elementów
obchodów będzie wydanie książki poświęconej losom i przeżyciom brodnickich Sybiraków.
Prezes koła, Jarosław Michałowski
zwraca się z prośbą i apelem do wszystkich osób z terenu miasta i powiatu,
które posiadają informacje, wiedzę oraz
fotografie związane z osobami zesłanymi
na Syberię, by udostępniły je do wykorzystania w książce. Zarząd koła czeka na
takie osoby w każdy czwartek od godz.
9.00 do 12.00 w siedzibie koła, znajdującej się w budynku przy ul. Nad Drwęcą 1.
(rwi)

Fot. Paweł Stanny

Zły stan techniczny obiektu wpływa negatywnie na
wartość kulturową zabytku
oraz obniża atrakcyjność
turystyczną brodnickiej Starówki. By przywrócić dawny
blask wieży magistrat pozyskał środki na zadanie
pn. „Renowacja wieży ratuszowej z fragmentem muru
widocznym od Dużego Rynku”.

Fot. Paweł Stanny

Stanowiąca relikt średniowiecznego
brodnickiego ratusza wieżyczka,
to jeden z najbardziej rozpoznawalnych
obiektów
zabytkowych naszego miasta. Górujący nad rynkiem
obiekt niedługo doczeka się
renowacji.

Odpowiadamy na pytania
mieszkańców dotyczące
ustawy śmieciowej

Brodnica
obchodzi
715 rocznicę nadania
praw miejskich. Zjedzie
do nas wielu ważnych
gości z kraju i zagranicy.
Nie wypada, żeby pradawna gospodyni miasta i powiatu wyglądała
nieelegancko. O wygląd
stroju i „makijaż” Anny
Wazówny postarali się
już jednak pracownicy
PGK.
(sta)

Wydarzenia
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KONKURS. W Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny odbyło się
podsumowanie kolejnej edycji konkursu „Win with Vogelschule”. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Dotychczas udział w nim wzięło niemal 1000 uczniów. Wyniki wszystkich osób biorących udział w konkursie dostępne na www.
vogelschule.pl. Na zdjęciu chwila wręczenia nagród laureatom
konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

KAWALERIA. Na zamku w Trokach na Litwie prezentowana jest wystawa prac brodnickiego artysty
malarza Janusza Bronclika. Ekspozycję pt. „Kawaleria Polski i Litwy X-XX w.” tworzy około 70 prac
wykonanych techniką gwaszu i akwareli, ilustrujących historię jazdy polskiej i litewskiej na przestrzeni
wieków. Autor z pietyzmem odtworzył sylwetki
jeźdźców z różnych okresów dziejów Polski i Litwy.
Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem autora prac
i dyr. brodnickiego muzeum odbyło się 25 kwietnia.
W wernisażu uczestniczył na zaproszenie wiceprzewodniczącego litewskiego Parlamentu i mera Trok
również burmistrz Brodnicy.
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MEDAL. Z okazji kolejnej rocznicy zakończenia II wojny
światowej pod Pomnikiem Wdzięczności odbyła się uroczystość
patriotyczna. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz
Jarosław Radacz. Spotkanie stało się okazją do wręczenia Medalu Brodnicy członkowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego –
Stefanowi Ciechanowskiemu. Na zdjęciu w mundurze Marynarki
Handlowej z burmistrzem Brodnicy.

Wybrane z miesiąca. Kalejdoskop wydarzeń
PIESZO. Słońca mamy
jak na lekarstwo, więc
warto wykorzystywać
każdy słoneczny dzień.
Przypominają o tym
członkowie kolejarskiego
klubu emerytów, którzy
wybrali się na pieszą
wycieczkę do Lasku Miejskiego i dalej w kierunku
wału powodziowego. Byli
pracownicy kolei zachęcają innych do spacerów w
plenerze.

LIDERZY CZYTELNICTWA. Podczas Dnia Patrona
Biblioteki - Ignacego Łyskowskiego
wręczono nagrody
książkowe liderom
czytelnictwa za
rok 2012. Nagrody
ufundował burmistrz
Brodnicy.

WYGRAJ SUKCES. 15 maja, w
Brodnickim Domu Kultury miały
miejsce eliminacje regionalne do
największego w Polsce konkursu
o charakterze wokalnym „Wygraj
sukces”. Po wysłuchaniu wokalistów jury postanowiło nominować
do finału siedmioro wykonawców,
wśród których znalazła się również
brodniczanka Wiktoria Bielawa.
Wyróżnienie przyznano Karolinie
Ziętarze. Na zdjęciu Wiktoria Bielawa wraz z jej instruktorką z BDK,
Joanną Nering-Roszkowską.

NOC W MUZEUM. Ponad 800
osób odwiedziło sale wystawowe
brodnickiego muzeum w czasie
organizowanej przez tę instytucję imprezy pod nazwą. „Noc w
Muzeum”. Wśród zwiedzających
było wiele rodzin i ludzi młodych.
W ramach brodnickiej „Nocy w
Muzeum” od godz. 22.00 do 24.00
odbył się spacer z przewodnikami,
można też było wejść na wieżę.
Każdy mógł uzyskać informacje na
temat prezentowanych wystaw,
porozmawiać z archeologiem,
historykiem oraz przyrodnikiem. Dla
pierwszych gości, którzy zjawili się
tej nocy w muzeum przygotowano
drobne upominki, a dla najmłodszych konkursy z nagrodami.
SPOTKANIE.
Przypomniano
także sylwetkę
zmarłego w grudniu ub. roku założyciela brytyjskiej
firmy Henri Lloyd
- Henryka Strzeleckiego. Urodzonego
w Brodnicy Mister
Henriego wspominali członkowie rodziny, przyjaciele i
znajomi. Spotkanie
uświetniły ballady
w wykonaniu Marcina Bigosia.

AUTORKA BESTSELLERÓW. W ramach XI Festiwalu
Książki dla Dzieci i Młodzieży
w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Brodnicy gościła autorka wielu
młodzieżowych bestsellerów
– Beata Ostrowicka. Książki
Beaty Ostrowickiej mają charakter przygodowo-podróżniczy. Szczególnym sukcesem
pisarki był w 2004 roku wpis
jej książki pt. „Świat do góry
nogami” na Honorową Listę
Hansa Christiana Andersena.
Niektóre jej książki przetłumaczono na języki obce.
Opracował: Paweł Stanny
Współpraca: (rwi)
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Sprawy młodych
INTERNET

EKOLOGIA

Google Street View także dla Brodnicy
Firma Google znana
ze swojej wyszukiwarki,
udostępniła nowe zdjęcia
w usłudze Street View,
obejmujące znaczną część
kraju, w tym i Brodnicę.
Street view (z angielskiego – widok ulicy) to
usługa, dzięki której każdy
z dostępem do internetu,
może wpisać w wyszukiwarce Google Mapy,
dowolny adres w mieście, a
następnie poczuć się jakby
właśnie szedł ulicą, dzięki
zdjęciom wykonanym w
360 st. Dodatkowo może
je przybliżać, przesuwać, a
nawet przełączać tak, jakby
właśnie szedł. Jest to wielkie przedsięwzięcie, które
zostało uruchomione w
2007 r. w Stanach Zjednoczonych.

Brodnicki rynek widziany w Gogle
Latem zeszłego roku,
specjalne samochody
Google pojawiły się także
w Brodnicy, przejeżdżając przez każdy zakątek
naszego miasta, jadąc po
każdym kawałku publicznej
drogi. Są to samochody z
zaawansowanym techno-

logicznie wyposażeniem,
który na swoim „wysięgniku” zamontowanych ma
15 aparatów, robiących
co kawałek zdjęcia, które
później łączone są razem ze
sobą, tak, aby powstał efekt
360 st. Specjalne oprogramowanie automatycznie

zamazuje twarze i numery
tablic rejestracyjnych, po to,
aby chroniona była prywatność. Niestety, czasem
okazuje się, że możemy
zobaczyć twarz osoby lub
odczytać numery rejestracji,
które nie zostały zamazane.
Wtedy należy kliknąć na
napis znajdujący się w prawym dolnym rogu „Zgłoś
problem”. Przez sześć lat samochody Google przebyły
trasę ponad osiem milionów km. Dzięki tej usłudze,
bez wychodzenia z domu
możemy wirtualnie poczuć
się, jakbyśmy stali na chodniku w dowolnym mieście
w Polsce i na świecie, i
zobaczyć jak wyglądają
teraz miejsca, w których nie
byliśmy wiele lat.
Maciej Gromowski

KONKURS. Młodzi filmowcy z Brodnicy walczą o nagrodę publiczności

Uczyli się od twórców teledysków
Uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych w Brodnicy Piotr Cyglicki, Marek Białkowski i Urszula Łukowska wraz z
opiekunem Moniką Różańską
biorą udział w drugiej edycji
konkursu „Sztuka Wyboru”.
Konkurs realizowany jest
przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Uczniowie w dniach
17-19 maja br. uczestniczyli w
warsztatach filmowych, które
miały na celu przygotowanie
do stworzenia filmu o przemo-

cy wśród młodzieży. Uczyli się
między innymi tworzenia scenariusza, operowania kamerą
i montażu. Wśród wykładowców byli profesjonaliści, którzy
tworzyli teledyski dla Agnieszki
Chylińskiej, Bajmu, Meza, Paktofoniki, Kazika, a nawet reklamy Bitwy na Głosy, Plusa i wiele innych. Warsztaty odbyły się
w Bydgoszczy w Komendzie
Wojewódzkiej Policji.
Teraz uczestnicy konkursu
przystąpią do realizacji filmu
na podstawie własnego scenariusza. Mają czas do końca
września br. Rozstrzygnięcie

wyświetleń na Youtube. Aktualnie brodniczanie zajmują
drugie miejsce. Bardzo proszą
o wsparcie, czyli wejścia na
stronę
http://www.youtube.
com/watch?v=3JChN1cSzvQ
Można też wpisać do wyszukiwarki hasło: sztuka wyboru po
ciemnej stronie ZSZ Brodnica. Rozstrzygnięcie plebiscytu
publiczności nastąpi również
w listopadzie br. podczas gali
„Camerimage”.
Źródło informacji i zdjęcie:
ZSZ w Brodnicy

(rwi)

CZYSTOŚĆ

Stop oKUPAcji Brodnicy

Fot. Iwona Sugalska

Fot. Piotr Cyglicki

konkursu odbędzie się w listopadzie br. podczas gali
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Camerimage”, który sprawuje patronat
nad przedsięwzięciem.
Warto dodać, że wymienieni uczniowie w I edycji konkursu „Sztuka Wyboru” decyzją jurorów zdobyli trzecie
miejsce, a obecnie walczą o
nagrodę publiczności. Głosy
są liczone w formie oceny i

Konkursy, wycieczki, warsztaty
Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy przy
wsparciu Urzędu Miejskiego w Brodnicy realizować będzie
projekt pod nazwą „Eko-frajda”. Jego realizacja przebiegać ma
w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Pozyskano na niego 4550 euro. Grupa inicjatywna
składająca się z 30 młodych aktywistów działających na rzecz
młodzieży i środowiska lokalnego, rozpoczęła swą działalność
od maja, a zakończy w sierpniu.
- Celem projektu „Eko frajda” jest kształtowanie postaw i
zachowań proekologicznych wśród młodzieży, jak i wszystkich
mieszkańców Brodnicy poprzez zorganizowane działań na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zamierzeniem naszym jest podjęcie samodzielnych działań i inicjatyw proekologicznych – mówi Marek Białkowski koordynator projektu, członek Rady Młodzieżowej.
Podczas trwania projektu odbędą się m. in. warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy oraz
warsztaty twórczego recyklingu – „Bo recykling jest w modzie”.
Zorganizowana zostanie wycieczka do ekologicznej wioski tematycznej. W szkołach ogłoszone zostały już konkursy ekologiczne
skierowane do dzieci i młodzieży: konkurs „Coś z niczego” na
najciekawszy przedmiot użytkowy zbudowany z odpadów oraz
konkurs plastyczno-techniczny pod nazwą „Eko-przygoda”.
Na zakończenie projektu uczestnicy zaprezentują jego efekty
na VIII Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym, w trakcie
którego rozstrzygnięte zostaną konkursy ekologiczne oraz zorganizowany zostanie pokaz przedmiotów powstałych podczas
warsztatów „Bo recykling jest w modzie”.

Podczas akcji
Pod takim hasłem 27
kwietnia
na brodnickim
rynku odbył się happening
z udziałem młodzieży. Akcja miała na celu zwrócenie
uwagi mieszkańcom miasta
na problem psich kup. Służyć miała przypomnieniu
właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich
pupilach.
- Przekonywaliśmy mieszkańców, że nie sprzątnięte

odchody wyglądają nie
tylko nieestetycznie, ale
są także niebezpieczne dla
zdrowia ludzi – mówi Jakub
Wójciak, koordynator akcji,
członek Młodzieżowej Rady
Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.
Przygotowane
atrapy
psich kup, które umieściliśmy na chodnikach, miały
zwrócić uwagę mieszkańców, że ten problem istnieje i trzeba z nim nadal

walczyć. Organizatorzy akcji
rozdawali ulotki informacyjne
oraz zestawy do sprzątania
po psach, które można też
bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.
W trakcie akcji prowadzone
było również badanie ankietowe na temat wprowadzenia
podatku od psów. 76 procent
ankietowanych opowiedziało
się za opodatkowaniem posiadaczy psów, gdyż to ułatwiłoby prowadzenie ewidencji czworonogów i ułatwiło
dostęp do informacji o stanie
zdrowia psa, co jest przydatne
podczas pogryzienia. Wśród
ankietowanych
będących
posiadaczami czworonogów
73 procent badanych deklarowało, że sprząta po swoim
zwierzęciu, a 27 procent przyznało, że tego nie robi.
Pomysłodawcą akcji była
Młodzieżowa Rada Konsultacyjna działająca przy burmistrzu Brodnicy.
(rwi)

SPORT. Graliśmy w nogę i siatkę

Fot. Maria Mełnicka

„Łomot” sprawił łomot

Uczestnicy turnieju „Bo my damy radę”

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy 4 maja odbył
się II Turniej Piłki Siatkowej i Nożnej pod hasłem „Bo my damy
radę”.
Najpierw na stadionie OSiR-u rozegrano mecz piłki nożnej między drużyną Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy a
drużyną samorządowców z brodnickiego magistratu. Mecz był wyrównany i zakończył się remisem. O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się samorządowcy. Tego samego
dnia o godz. 15.00 w hali OSiR-u odbyły się mecze piłki siatkowej.
W rozgrywkach wzięli udział członkowie Młodzieżowej Rady Miasta oraz drużyny amatorskie, które zgłosiły się poprzez portal społecznościowy. Zwycięzcą rozgrywek została drużyna pod nazwą
„Łomot”. W przerwach między meczami wystąpiła młodzież prezentująca swoje umiejętności taneczne i wokalne. Organizatorami turnieju byli: Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy oraz
Urząd Miejski w Brodnicy.

Marek Białkowski
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Po nowym chodniku przy ulicy Łaziennej
można już chodzić od 22 kwietnia

Przy ulicy Świętokrzyskiej i Sudeckiej pojawią chodniki
i oświetlenie

Nowo ułożony chodnik przy ulicy Korczaka ułatwi
drogę do szkoły uczniom

Coraz nowocześniej
Rok 2013 to kolejny rok inwestycji osiedlowych. W
budżecie miasta zarezerwowano na te zadania około
2 mln 800 tys. zł. Przedstawiamy Państwu jakie prace
zostały już wykonane bądź są planowane do wykonane
jeszcze w tym roku na brodnickich osiedlach. Zobaczmy
też, jak postępują inwestycje prywatnych inwestorów.

Osiedle Mieszkaniowe Gdynia
Wykonano 250 mb chodnika, to jest około 501 mkw
przy ul. Łaziennej Zadanie odebrano 22 kwietnia br.
Na ulicy Szarych Szeregów powstanie
zatoczka parkingowa

Osiedla Mieszkaniowe Grażyny

Budowa chodnika przy ul. Reymonta już trwa

Powstaje droga przy ul. J. Kasprowicza oraz przy ul. Norwida. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin
zakończenia prac to koniec czerwca tego roku. Do wykonania przeznaczono 1.309,6 mkw nawierzchni. Natomiast
przy ul. Reja w II półroczu 2013 roku zostaną zamontowane
cztery lampy. Poza tym, przy ul. Szarych Szeregów będzie
zbudowany parking, a w II półroczu 2013 roku rozpocznie się budowa chodnika przy ul. Reymonta. I etap tej budowy już się rozpoczął. Aktualnie trwa budowa chodnika
(637mkw) po lewej stronie od ul. Grażyny).

Osiedle Mieszkaniowe Karbowo
W II półroczu 2013 roku realizowana będzie budowa
drogi o powierzchni 2200 mkw przy ul. N. Sulerzyskiego.
Poza tym, w trakcie projektowania jest nawierzchnia drogi i jednostronny chodnik przy ul. Północnej. Do końca
tego roku ma się również zakończyć budowa parkingu o
powierzchni 25 mkw. zatoki postojowej oraz 151 mkw. powierzchni chodnika przy ul. Zakątek (od skrzyżowania z ul.
Łyskowskiego). Natomiast do połowy lipca wykonany zostanie chodnik o powierzchni 400,5 mkw w ul. Skarpa.

Budynek tzw. Belwederu po remoncie

Dalszy etap prac przy budowie chodnika
przy ulicy Reymonta rozpocznie się w drugim półroczu

Nowo powstający dom budowany przez Spółdzielnię
Kom-Bud w dzielnicy Grunwald
Prace ziemne prowadzone przy Belwederze

Osiedle Mieszkaniowe Michałowo
W trakcie projektowania są drogi przy ul. Krańcowej
i ul. Michałowskiej.

Hotel Stork był inwestycją bardzo oczekiwaną. Pozwoli zapraszać do Brodnicy jednocześnie znaczną ilość gości np. na
wydarzenia kulturalne, sportowe i gospodarcze. Baza hotelowa miasta znacznie się poprawi.
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Parking przy ulicy Zakątek
Wymiana krawężników przy ulicy Korczaka

w naszym mieście
Osiedle Mieszkaniowe Mieszka I
Miasto partycypuje w kosztach przebudowy ul.18
Stycznia - drogi powiatowej nr 1827C w Brodnicy od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz. W ramach porozumienia zawartego z
powiatem brodnickim z budżetu miasta przekazano ponad 343 tys. zł.

Do końca czerwca droga łącząca ulicę Norwida
i Kasprowicza powinna być gotowa

Osiedle Mieszkaniowe Grunwald BIS
Zaplanowano budowę oświetlenia i chodnika przy
ulicach: Świętokrzyskiej i Sudeckiej. Planowany termin
realizacji to II półrocze 2013 roku. Nowo budowany
chodnik będzie miał 308 mkw powierzchni. Przy ulicach tych zostanie zamontowanych 6 lamp.

Osiedle Mieszkaniowe Morskie Oko
Projektowane jest założenie oświetlenia na ul. Półwiejskiej oraz ul. Chopina (pomiędzy posesjami nr 9a
31).

Budowa kolejnego domu socjalnego
na osiedlu przy ul. Sikorskiego

Osiedle Mieszkaniowe Stare Miasto
Prace przy ulicy Norwida i Kasprowicza posuwają się
w dobrym tempie

Do końca czerwca wykonany zostanie chodnik przy
ul. Dworcowej (prawa strona chodnika od skrzyżowania z drogą krajową).

Osiedle Mieszkaniowe USTRONIE
Na ul. Ustronie (do skrzyżowania z Południowo-Zachodnią Trasą Przemysłową) w kwietniu zamontowano
dziewięć lamp. Natomiast cztery lampy staną jeszcze w
tym roku na ul. Agrestowej.
Opracowanie: (rwi)
Zdjęcia: Paweł Stanny, Agnieszka Grafka
Nowy budynek będzie piętrowy, co pozwoli
wygospodarować więcej mieszkań

Gotowy do osadzenia nowej kładki przyczółek
w sąsiedztwie galerii

Domy firmy Perfekt-Dom wyrastają
jak grzyby po deszczu

Nad Drwęcą powstaje Galeria Brodnica. Odbicie wieży bocianiej na ścianie galerii, „pomnaża nam” ilość
gotyckich zabytków w naszym mieście.
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Prace ziemne prowadzone przy Belwederze

Budynek tzw. Belwederu po remoncie

Na ulicy Szarych Szeregów powstanie
zatoczka parkingowa

Po nowym chodniku przy ulicy Łaziennej
można już chodzić od 22 kwietnia
Nowo ułożony chodnik przy ulicy Korczaka ułatwi
drogę do szkoły uczniom

nr 5 (286), maj 2013

Wymiana krawężników przy ulicy Korczaka

nr 5 (286), ma2013

Parking przy ulicy Zakątek

Inwestycje

Nowo powstający dom budowany przez Spółdzielnię
Kom-Bud w dzielnicy Grunwald

W trakcie projektowania są drogi przy ul. Krańcowej
i ul. Michałowskiej.

Osiedle Mieszkaniowe Michałowo

W II półroczu 2013 roku realizowana będzie budowa
drogi o powierzchni 2200 mkw przy ul. N. Sulerzyskiego.
Poza tym, w trakcie projektowania jest nawierzchnia drogi i jednostronny chodnik przy ul. Północnej. Do końca
tego roku ma się również zakończyć budowa parkingu o
powierzchni 25 mkw. zatoki postojowej oraz 151 mkw. powierzchni chodnika przy ul. Zakątek (od skrzyżowania z ul.
Łyskowskiego). Natomiast do połowy lipca wykonany zostanie chodnik o powierzchni 400,5 mkw w ul. Skarpa.

Osiedle Mieszkaniowe Karbowo

Powstaje droga przy ul. J. Kasprowicza oraz przy ul. Norwida. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin
zakończenia prac to koniec czerwca tego roku. Do wykonania przeznaczono 1.309,6 mkw nawierzchni. Natomiast
przy ul. Reja w II półroczu 2013 roku zostaną zamontowane
cztery lampy. Poza tym, przy ul. Szarych Szeregów będzie
zbudowany parking, a w II półroczu 2013 roku rozpocznie się budowa chodnika przy ul. Reymonta. I etap tej budowy już się rozpoczął. Aktualnie trwa budowa chodnika
(637mkw) po lewej stronie od ul. Grażyny).

Hotel Stork był inwestycją bardzo oczekiwaną. Pozwoli zapraszać do Brodnicy jednocześnie znaczną ilość gości np. na
wydarzenia kulturalne, sportowe i gospodarcze. Baza hotelowa miasta znacznie się poprawi.

Dalszy etap prac przy budowie chodnika
przy ulicy Reymonta rozpocznie się w drugim półroczu

Budowa chodnika przy ul. Reymonta już trwa

Osiedla Mieszkaniowe Grażyny

Wykonano 250 mb chodnika, to jest około 501 mkw
przy ul. Łaziennej Zadanie odebrano 22 kwietnia br.

Osiedle Mieszkaniowe Gdynia

Rok 2013 to kolejny rok inwestycji osiedlowych. W
budżecie miasta zarezerwowano na te zadania około
2 mln 800 tys. zł. Przedstawiamy Państwu jakie prace
zostały już wykonane bądź są planowane do wykonane
jeszcze w tym roku na brodnickich osiedlach. Zobaczmy
też, jak postępują inwestycje prywatnych inwestorów.

Gotowy do osadzenia nowej kładki przyczółek
w sąsiedztwie galerii

Opracowanie: (rwi)
Zdjęcia: Paweł Stanny, Agnieszka Grafka

Na ul. Ustronie (do skrzyżowania z Południowo-Zachodnią Trasą Przemysłową) w kwietniu zamontowano
dziewięć lamp. Natomiast cztery lampy staną jeszcze w
tym roku na ul. Agrestowej.

Osiedle Mieszkaniowe USTRONIE

Do końca czerwca wykonany zostanie chodnik przy
ul. Dworcowej (prawa strona chodnika od skrzyżowania z drogą krajową).

Osiedle Mieszkaniowe Stare Miasto

Projektowane jest założenie oświetlenia na ul. Półwiejskiej oraz ul. Chopina (pomiędzy posesjami nr 9a
31).

Osiedle Mieszkaniowe Morskie Oko

Zaplanowano budowę oświetlenia i chodnika przy
ulicach: Świętokrzyskiej i Sudeckiej. Planowany termin
realizacji to II półrocze 2013 roku. Nowo budowany
chodnik będzie miał 308 mkw powierzchni. Przy ulicach tych zostanie zamontowanych 6 lamp.

Osiedle Mieszkaniowe Grunwald BIS

Miasto partycypuje w kosztach przebudowy ul.18
Stycznia - drogi powiatowej nr 1827C w Brodnicy od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz. W ramach porozumienia zawartego z
powiatem brodnickim z budżetu miasta przekazano ponad 343 tys. zł.

Osiedle Mieszkaniowe Mieszka I

Domy firmy Perfekt-Dom wyrastają
jak grzyby po deszczu

Nowy budynek będzie piętrowy, co pozwoli
wygospodarować więcej mieszkań

Budowa kolejnego domu socjalnego
na osiedlu przy ul. Sikorskiego

Coraz nowocześniej w naszym mieście

Przy ulicy Świętokrzyskiej i Sudeckiej pojawią chodniki
i oświetlenie

Inwestycje

Nad Drwęcą powstaje Galeria Brodnica. Odbicie wieży bocianiej na ścianie galerii, „pomnaża nam” ilość
gotyckich zabytków w naszym mieście.

Prace przy ulicy Norwida i Kasprowicza posuwają się
w dobrym tempie

Do końca czerwca droga łącząca ulicę Norwida
i Kasprowicza powinna być gotowa
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KSIĄŻKI. 312 dni samotnego rejsu dookoła świata

W czerwcu moc kulturalnych atrakcji
1 czerwca
Rodzinny Piknik Integracyjny ”Razem
Ruszajmy po Zdrowie”. Program
Godz. 10.00-13.00 – Dziecięcy wyścig rowerowy –
plaża miejska i teren osiedla „Zielone wzgórze”
Godz. 10.00-12.00 – Integracyjne zawody w kręgle OSiR
Godz. 12.00 – Turniej tenisa ziemnego – korty OSiR
Godz. 13.00 – Pociechy na start, bieg po Parku Chopina
Godz. 13.20 – Wręczenie nagród zwycięzcom biegu,
zawodom w kręgle i wyścigu rowerowego – scena
Przedzamcze
Godz. 13.30 – Z kijkami po zdrowie – marsz po
parku Jana Pawła II
Godz. 13.50 – Wręczenie nagród zwycięzcom
marszu -– scena na Przedzamczu
Godz. 14.00 – Rozpoczęcie festynu z okazji Dnia
Dziecka – scena na Przedzamczu, występy sekcji BDK
Godz. 14.00 – 15.00 – Występy sekcji BDK
Godz.14.30 – Uroczyste otwarcie Rodzinnego
Pikniku Integracyjnego ”Razem Ruszajmy po zdrowie”
Godz. 15.30-16.00 - Koncert zespołu
Amarena Rockers
Godz. 16.15-17.00 - Koncert zespołu B Rock
Godz. 15.00 – Wózkarze na start – bieg osób
niepełnosprawnych na 10 km – start, ul. Zamkowa
– Przedzamcze
Godz. 15.30 – II Dycha Anny Wazówny, Otwarte
Mistrzostwa Grupy kapitałowej TZMO SA. na 10 km
Godz. 17.00 - Uroczyste wręczenie medali i nagród
zwycięzcom zawodów – scena na Przedzamczu
Godz. 19.00 – koncert Ryszarda Rynkowskiego
i Moniki Kuszyńskiej z zespołem – scena na Przedzamczu
Godz. 21.00 – zakończenie imprezy
Organizatorzy: Urząd Miejski w Brodnicy, Fundacja
Dary Los, Legia Osiek. Współorganizatorzy: Urząd
Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, Starosta Brodnicki,
TZMO SA, BDK, Stowarzyszenie Omega, WTZ,
Sponsor główny: TZMO SA, Cofresco Polska SITS

12-17 czerwca
„Wspólnie o przeszłości i przyszłości” – spotkanie
miast partnerskich w 715 rocznicę nadania
praw miejskich Brodnicy. Org.: UM

13 czerwca
Święto patrona miasta św. Antoniego
Przegląd Twórczości Szkół Gimnazjalnych,
godz. 12.00 - Brodnicki Dom Kultury. Org. BDK

15 czerwca
Festyn z okazji Święta Miasta - Przedzamcze
godz. 15.00 -16.00 - występy sekcji BDK,
zajęcia animacyjne, konkury plastyczne)
godz. 15.00-19.00 – plenerowa wystawa prac
brodnickich artystów - zamek
godz. 16.30-17.10- zespół Kompleks Małego
Miasteczka
godz. 17.10-18.10 - program artystyczny
Społecznej Akademii Nauk
godz. 18.15-18.45 - Koncert Miejskiej
Orkiestry Dętej
godz.19.15-20.00 - koncert zespołu KATS
godz. 20.30-21.40 - koncert Zespołu Mrozu
godz.22.00-23.30 - koncert Zespołu Video
Org. Urząd Miejski, BDK, Muzeum, MiPBP
w Brodnicy

TEATR

Pożywka dla ducha i ciała
W dniach 21-23
czerwca, w Brodnickim
Domu Kultury gościć
będą amatorskie grupy
teatralne z całej Polski.
Tegoroczny festiwal
potrwa dłużej niż w ub.
roku.

festiwalu grup teatralnych.
Pierwsze spektakle będą
prezentowane na scenie w
sobotę, od godziny 10. Widzowie przyznają Nagrodę
Publiczności. Warto pokusić się o oddanie własnego
głosu, bowiem spośród
wybierających rozlosowaPierwszy dzień
ne zostaną nagrody.
rozpocznie wystawa
Widowiska oceniać
fotograficzna i koncert ze- będzie również jury w
społu Dubska grającego
składzie: Dominika Markureggae. Fakt ten zapewne szewska – aktorka, Grażyna
bardzo ucieszy nie tylko
Rogowska – aktorka. Jumiłośników tej muzyki.
rorzy przyznają statuetki
Na sobotę i niedzielę
Złotego, Brązowego i
przewidziane są prezenSrebrnego Buta.
(sta)
tacje uczestniczących w

Opowie o przygodach

Piknik motoryzacyjny - parking przy ul. Zamkowej ( przy Urzędzie Gminy), godz. 12.00 – 20.00.
Org. Społeczność Motoryzacyjna Brodnicy, UM,
BDK
Giełda Staroci – Przedzamcze, godz. 15.00-20.00.
Org. BDK

16 czerwca

Koncert Miejskiego Chóru Canto Grazioso - Pałac Anny Wazówny. Godz. 19.00 – Zakończenie projektu „Wspólnie o przeszłości i przyszłości”. Org.:
UM

21 czerwca
Koncert Jazzowy, godz. 18.00 Pałac Anny Wazówny. Koncert Cezarego Paciorka i Macieja Sikały oraz ich gości, z okazji 25-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum i 40-lecia Muzeum w Brodnicy.
Org.: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, Muzeum w
Brodnicy
Ocalić od zapomnienia. międzypokoleniowe
spotkania kulturalne, godz. 17.00 – Pałac Anny Wazówny. Org.: Brodnickie Stowarzyszenie Kultury

21-23 czerwca
Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna”, Brodnicki Dom Kultury. Org.: Stowarzyszenie
Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”

Noc 22/23 czerwca
Festyn i widowisko „Noc Świętojańska” na zamku w Brodnicy, godz. 20.00-23.00, teren zamku, w
programie m. innymi: koncert Folk kapeli „Góralska
Hor” pn. Miłośnie po góralsku. Org.: Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum w Brodnicy, Muzeum w Brodnicy

Kapitan Tomasz Cichocki
Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w
Brodnicy zaprasza na
spotkanie z kapitanem
Tomaszem Cichockim
i promocję jego książki
pt. „Zew oceanu”. Wieczorek literacki z udziałem żeglarza odbędzie się we wtorek 11
czerwca w Pałacu Anny
Wazówny.
W latach 1979-1980
kapitan Henryk Jaskuła
opłynął świat na „Darze Przemyśla”. Był

pierwszym Polakiem
i trzecim żeglarzem w
historii, który samotnie opłynął świat bez
zawijania do portów.
Kapitan Tomasz Cichocki zdecydował
się na podobną wyprawę. Swą podróż
rozpoczął w Breście
we Francji 1 lipca
2011 roku. Podczas 10
miesięcy samotnego
rejsu tylko raz zawinął
do portu w RPA, aby
naprawić ster. W trak-

cie wyprawy spotkało
go wiele niezwykłych i
niebezpiecznych przygód na łodzi. Zmagał
się zepsutym radarem,
autopilotem i generatorem prądu. Walczył
z olbrzymimi falami i
bólem, po upadkach i
kontuzjach. Rejs zakończył po 312 dniach żeglugi w Breście 7 maja
2012 roku, pokonując
łącznie 33 tysiące mil
morskich.
Opłynął kulę ziemską
wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i postrachu żeglarzy: słynnego przylądka
Horn. Plonem wyprawy
jest książka pt. „Zew
oceanu”, którą kapitan
Tomasz Cichocki będzie
promował w brodnickiej
bibliotece 11 czerwca.
Wstęp wolny.
(sta)

23 czerwca
Festyn parafialno- rodzinny, godz. 14.00 - Przedzamcze. Org.: Parafia św. Katarzyny

Chwila na wiersz

29 czerwca
Lato z radiem w Brodnicy
godz. 10.00 - 13.30 „Lato z radiem”:
studio radiowe na Dużym Rynku
godz. 16.00 Koncert „Lata z Radiem” stadion OSiR.

CELINA NAŁĘCZ. Posiada warszawskie i
góralskie korzenie. Obecnie mieszka na terenie
gminy Bobrowo. Dziennikarka. Miłośniczka morza i aniołów we wszelkiej postaci. Jej poezja
i zdjęcia były wielokrotnie nagradzane m.in. w
Kętach. Obecnie pracuje jako dziennikarz Czasu Brodnicy. Romantyczka, wrażliwa na ludzką
krzywdę.

W programie:
godz. 16.15 – 17.15 - występy zespołu
dziecięcego
godz. 17.15 – 17.50 – konkursy na
scenie dla publiczności
godz. 17.50 – 18.50 - koncert zespołu
Hamak Band
godz. 19.00 – 19.50 – konkursy na
scenie dla publiczności
godz. 19.50 – 21.00 – koncert zespołu
Afromental
godz. 21.00 – 21.20 – konkurs Lata z radiem
godz. 21.30 – koncert gwiazdy wieczoru
zespołu De Mono
godz. 23.00 – pokaz sztucznych ogni

*

*

*

Nocna Anielica
Cichutko bezszelestnie
choć w środku wszystko krzyczy
czuwam nocą wraz z gwiazdami
ja z moimi myślami.
Czasem wstanę w okno
spojrzę, zapytam gwiazd
o pozwolenie na kolejny lot
do ciebie.

Org. I Program Polskiego Radia, Urząd
Miejski w Brodnicy

Wyciągam wtedy z mojej szafy
bielusieńkie skrzydła
ostatnie zerknięcie w lustro
na kolejny lot gotowa.
Nie ma wtedy odległości
i nie ważne, że ciemna noc
że nad ranem, że już jest trzecia,
że zimno latać mi jesienią.

WYSTAWA

Zbroje, szable i miecze
Muzeum w Brodnicy
zaprasza od 13 czerwca
do odwiedzania wystawy, prezentującej zbroje i
uzbrojenia XVI i XVII wieku. Wystawa zorganizowana zostanie w Galerii Brama przy ul. Mały Rynek.
Jej otwarcie odbędzie się
12 czerwca o godz.18.30
i będzie inauguracją obchodów 40-lecia muzeum
i 25-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum .
- Prezentowana na wystawie kolekcja to komplet zbroi
z okresu największej świetności płytowego uzbrojenia
ochronnego. Zbroje mak-

symiliańskie, burgundzkie,
włoskie, polskie husarskie
– mówi Marian Marciniak,
dyr. Muzeum w Brodnicy.
- Uzupełnieniem kolekcji są
szable, miecze, buzdygany,
nadziaki, piki, tarcze i wiele,
wiele innych.
Kolekcja jest własnością
stowarzyszenia
„Szabla
Polska” Natalii Czartoryskiej. Została bardzo wysoko oceniona przez specjalistów
historycznego
uzbrojenia. Prezentowana
była w największych muzeach naszego kraju i poza
jego granicami.

(rwi)

Wczoraj widziałam twój dom
ponad jesieną mokrą mgłą
i ciebie jak mocno śpisz, cicho
przysiadłam na dachu by nie
zbudzić.
Wpadłam jednak w twoje sny
lotem koszącym,
a miałam być cicho
znów nie wyszło lądowanie.
Zostawiłam ci symbol znak
czy w ogrodzie, czy w kuchni
czy na nocnej szafce
… szukaj.
/4 listopad 2011/

Karta papieru
z potrzeby serca, nie z rozpusty słów
sięgam po pióro kulawe
i gdy rozmyślam
piszę wiersze nieprawe.
gdy płaczę, nikt nie pocieszy.
gdy krzyczę, nikt mnie nie słucha.
i temu jak tobie,
kartce papieru zaufam.
i choć czasem dreszcze
przeszywają me ciało,
choć czasem oczy zmrużę
i tonąć w snach by się chciało
to ręka biega po karcie papieru
i piszę me myśli i czasem łzy
i jak zapisać łzę bez kropli likieru?
tę łzę co nie widziałeś ty…
a jak zapisać uśmiech
kiedy rzadko się śmieję?
i choć mam cię na co dzień
jak zapisać ciebie?
i choć piszę często łzami,
chcąc wyrazić szczęście…
i zasypuję ciebie tymi wierszami
to nigdy się nie odezwiesz
i tyle mi z tego zostaje
te myśli co mam przy sobie
ja już ich nie chcę, tobie oddaję
bo razem nie radzimy sobie…
i to z potrzeby serca, nie z rozpusty słów
piszę znów wiersz nieskładny
byś skinął w mą stronę, może znów
uleczył mą duszę jak lekarz dokładny.
/marzec 2005/
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LUDZIE. Brodnica w kolorze sepii

Jak to kiedyś po maturze bywało
Wyjść w przedwojennej
Brodnicy na ulicę bez okrycia
głowy? Trudno sobie byłoby
taką sytuację wyobrazić. Do
kapeluszy, a nawet prostych
czapek przywiązywano dużą
wagę o czym świadczą choćby tradycje abiturientów
Państwowego Gimnazjum
Klasycznego.
Absolwenci wielu przedwojennych szkół w Polsce podkreślali w rozmaity sposób
fakt ukończenia nauki i stania
się „dorosłym”. Jednym ze
zwyczajów było haftowanie
na czapkach herbu szkoły
albo własnych monogramów. Brodniccy abiturienci
Gimnazjum Neoklasycznego,
Państwowego
Gimnazjum
Klasycznego, a później Państwowego Liceum i Gimna-

zjum postępowali podobnie.
A z czapkami był prawdziwy
„zawrót głowy”.
Założona w 1873 roku,
jako Gimnazjum Królewskie
szkoła, miała jasno określony
regulamin, który nakładał na
uczniów obowiązek noszenia
mundurka i czapki. Mundurki noszono w kolorze granatowym, natomiast kolory
czapek, w pierwszych latach
istnienia placówki, określały
każą kolejną klasę.
Naukę zaczynało się od
czapki jasnoniebieskiej. Potem
przychodziła kolej na czerwoną, ciemnoniebieską i fioletową ze srebrnym, a następnie złotym otokiem. Srebrne
i złote otoki miały również
czapki fioletowe, jasnogranatowe i białe. W okresie międzywojennym upowszechniła

się jedna
czapka w
kolorze
ciemnogranatowym
z
czarnym
daszkiem,
Konfederatka i lac z e r w o - seczka z wyszytymi
nym i żół- inicjałami FB – patym zdo- miątka po Franciszb i e n i e m ku Bielickim
oraz herbem szkoły. Autorzy książki
pt. „Z dziejów Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego
w Brodnicy 1873 –1995” (S.
Bilski, L. Lewalska oraz K.
Soboczyński) dowodzą, że
dawni maturzyści opuszczali
szkołę, mając przekroczony
20 rok życia.
Nic dziwnego, że po zdaniu
matury szczególnie pragnę-

Galeria Ziemi Michałowskiej

Fot. Paweł Stanny

Do trzech razy sztuka
Ewa Turowska pasjonuje się sztuką od
dzieciństwa. Już w podstawówce dostrzeżono u niej zdolności plastyczne, ale zamiast
do liceum plastycznego rodzice skierowali
ją ostatecznie do Liceum Ekonomicznego
w Brodnicy, tłumacząc, że tam przynajmniej
zdobędzie zawód. Ze sztuki jednak nie zrezygnowała.
Liceum Ekonomiczne nie spełniło oczekiwań pasjonatki sztuki, co wydaje się być
czymś oczywistym. Podczas lekcji ekonomii
i rachunkowości zawsze coś rysowała w zeszytach. Rok przed maturą, aby przygotować
się do egzaminów na studia artystyczne,
uczęszczała na korektę prac do brodnickiego artysty Tomasz Danielewskiego, któremu
wiele zawdzięcza. Po maturze mogła wreszcie walczyć o spełnienie swoich marzeń.
Zdawała na Wydział Sztuk Pięknych, ale nie
dostała się. Rozpoczęła staż w Gminnym

Prace Ewy Turowskiej
w brodnickiej bibliotece
Ośrodku Kultury w Bobrowie, gdzie pomagała przy prowadzeniu zajęć plastycznych z
dziećmi. Ozdabiała malowidłami mury szkół

li podkreślić swą dorosłość.
Na jednym ze zdjęć, które
przechowywane jest w Izbie
Pamięci I LO w Brodnicy,
widać maturzystów z rocznika 1922. Mając na uwadze
zwyczaj praktykowany przez
poprzedników, sprawili oni
sobie czapki „konfederatki” z
wyszytymi złotymi nićmi monogramami imienia i nazwiska oraz laseczki symbolizujące dojrzałość.
Takie właśnie atrybuty dorosłości zachowały się w
zbiorach brodniczanina Jacka
Bielickiego i stanowią pamiątkę po jego wuju Franciszku
Bielickim (ur. 1901 r.) abituriencie w roku 1924, późniejszym księdzu i marynarzu
polskich linii oceanicznych.
Paweł Stanny

i przedszkoli w gminie. Po roku znalazła pracę. Ozdabiała wazony i doniczki w malarni.
- Gdy zdałam sobie sprawę z monotonni życia, w jaką wpadłam, pracując na dwie
zmiany, znów postanowiłam startować
na studia artystyczne, mówiąc sobie: „do
trzech razy sztuka”. I udało się – mówi Ewa
Turowska.
W roku 2010 zdobyła tytuł licencjata sztuki edukacji artystycznej w zakresie sztuk
plastycznych o specjalności: intermedia i
multimedia. Aby czerpać z życia więcej,
zdecydowała się na podjęcie drugiego kierunku studiów, jakim jest Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki o specjalności: ¬Konserwacja i Restauracja Rzeźby Kamiennej i
Elementów Architektonicznych. Tworzy w
ołówku, pasteli, technice malarstwa olejnego, fotografuje. Tematyka prac plastycznych
Ewy Turowskiej koncentruje się wokół portretów i pejzaży. Kilka jej wybranych prac
można oglądać w czytelni multimedialnej
brodnickiej biblioteki.

(sta)

W OBIEKTYWIE. Okienko Ryszarda Kapuścińskiego

Szkutą po Drwęcy
Brodnicka szkuta „Bedeka” powstała pod koniec
lat 80-tych, niedługo po tym jak delegacja z Brodnicy
z naczelnikiem miasta Leonem Krysińskim na czele
gościła w holenderskim Leiden.
Na pomysł jej zbudowania wpadł Jan Grabowski,
legendarny brodnicki szkutnik i żeglarz. Wyszukał on
w archiwum wizerunek niewielkiej jednostki pływającej, która w XVII wieku służyła w żegludze śródlądowej ówczesnej Polski do przewozu ludzi i towarów.
Inicjatywa zbudowania repliki takiej łodzi była śmiała,
może nawet trochę szalona, ale Jan Grabowski potrafił przekonać kogo trzeba do zrealizowania swego
pomysłu. Dobrał sobie ekipę spośród pracowników
domu kultury i łódź zbudowano.
Szkuta służyła wiele lat przewożąc brodniczan i
turystów po Drwęcy. Mogła pomieścić ośmiu pasażerów. Napędzana wiatrem pięknie wpasowała się w
malowniczą panoramę Drwęcy. Z czasem pojawił się
problem z ponoszeniem kosztów jej utrzymania. W
końcu przewieziono łódź na jezioro Bachotek. Opuszczona, zerwała się z cum i włóczyła samotnie po jeziorze niczym legendarny „Latający Holender”. Kiedy
na początku 2000 roku postanowiono ją naprawić i
ponownie użytkować, była w opłakanym stanie. Po
kilku latach stania na brzegu ośrodka UMK Bachotek,
została rozebrana. W czerwcu mija kolejna rocznica
śmierci Jana Grabowskiego, niepokornego brodnickiego wizjonera i budowniczego statków wodnych i
powietrznych.
(sta)
Zdjęcie szkuty przekazał brodniczanin Zbigniew Ziółkowski

SZTUKA. Unikalna technika graficzna w brodnickiej pracowni Marcina Szymielewicza

Kamień prawie czarodziejski
W centrum Brodnicy, tuż przy gwarnym i często zatłoczonym targowisku
miejskim działa pracownia artystyczna
Marcina Szymielewicza. Odgłosy i hałasy targu tu jednak nie docierają, co
nie znaczy, że dzieła które w pracowni powstają, z dźwiękiem nie mają nic
wspólnego. Owszem, mają i to wiele…
Gospodarz tego miejsca, malarz i
grafik Marcin Szymielewicz, niczym
słynny francuski fowista Henri Matisse
przechadza się w pracowni w białym
kitlu. Zgromadzono tu bowiem nie tylko
farby, pędzle i sztalugi. Są też narzędzia,
rozmaite płyny i substancje chemiczne
w tubach, słojach oraz puszkach. Tajemnicze kamienie, narzędzia, a nawet stojąca na środku żelazna machina, którą
na pierwszy rzut oka można skojarzyć z
maglem. No i płyty. Szereg płyt z muzyką, bez której nie byłoby prac.
Niemiecki wynalazek
Obserwując proces twórczy Marcina
Szymielewicza, można stwierdzić, że
przepis na dzieło sztuki w jego przypadku polega na zmieszaniu w odpowiednich proporcjach talentu, związków chemicznych i nut z utworów muzycznych.

mają idealną budowę przystosowaną
do mikrościerania. Są jednak trudno
dostępne. Najlepsze okazy znajdują w
Bawarii w Niemczech.
Nie ma sztuki bez muzyki
Zanim koła prasy litograficznej pójdą
w ruch i pomogą uzyskać gotowy obraz, trzeba się solidnie napracować i…
nasłuchać. Czego? Wszystkiego niemal.
Bacha, Mellera, Vivaldiego, Bernsteina,
Erica Satie. Od Niny Simon po Wołodię
Wysockiego.
- Mam mnóstwo płyt. Gdybym chciał
je wszystkie odsłuchać, musiałbym żyć
z 70-80 lat i słuchać muzyki 24 godziny
dziennie - żartuje Marcin Szymielewicz.

Marcin Szymielewicz w swej pracowni. Pod wałkiem widoczny
kamień litograficzny
Tak jest z pewnością w przypadku prac
litograficznych artysty. Jego pracownia
w Brodnicy, to jeden z nielicznych w
kraju warsztatów litografii. Coraz mniej
plastyków para się trudną i mozolną
sztuką litografii – rodzajem grafiki, która
wynaleziona została w 1798 roku przez
Niemca Aloisa Senefeldera. Litografia to
technika druku płaskiego.

Rysunek, który w dowolnej ilości
może być potem powielony na papierze, wykonywany jest na kamieniu
litograficznym, którym jest łupek wapienny (wapień mikrytowy). Kamień taki
o grubości około 7 cm może być bardzo jasny (kremowy), ciemny beż lub
grafitowy - najbardziej przydatny przy
sporządzaniu rysunku. Łupki wapienne

Obraz, który ma zostać zrealizowany drogą litografii, rodzi się oczywiście
najpierw w głowie twórcy. Potem trzeba wykonać go na matrycy, którą jest
wspomniany kamień litograficzny. Kamień musi być zawsze czysty, a rysunek
wykonywany jest tłustym narzędziem.
Co ciekawe, narzędziem tym może być
nawet ludzka ręka. Może to być też kredka litograficzna, tusz, długopis, kredka
świecowa. Nawet woda zostawia po
sobie ślad na kamieniu.

Nadruk na T-Shircie? Czemu nie…
Wszystko zaczyna się od ustalenia
formatu, czyli wyznaczeniu na kamieniu ramy, w której powstanie rysunek.
Kiedy ten ostatni zostanie już wykonany, należy trawić go utartą kalafonią, a
następnie gumą arabską (do 10 minut).
To najciekawszy moment powstawania
obrazu bowiem w tej fazie wykonany
wcześniej rysunek staje się „ukryty”.
Zastosowanie w dalszej kolejności
asfaltu przygotowuje wytrawiony rysunek na przyjęcie farby. Aby myśleć
o druku, proces taki trzeba co najmniej
jeden raz powtórzyć, wykorzystując do
oczyszczenia kamienia terpentynę i gąbkę z wodą. Dopiero po zakończeniu drugiego trawienia, na kamień (matrycę)
można nałożyć farbę, następnie włożyć
pod prasę, ustawić docisk, podłożyć papier czerpany i odbić rysunek. Co można tworzyć na kamieniu litograficznym?
To samo co robili Picasso, Dali i szereg
innych artystów. Może to być pejzaż,
akt, martwa natura, a nawet nadruk na
koszulce.
Technika litografii wykorzystywana
powszechnie w świecie drukarskim
zanikła po 1945 roku. Została wyparta
przez techniki przemysłowe jak druk offsetowy lub sitodruk. Pracownia Marcina
Szymielewicza jest więc wyjątkowa. Po
wcześniejszym umówieniu się z artystą,
można wybrać się do jego pracowni i
przyjrzeć tajnikom tej unikalnej dziedziny sztuki.

Tekst i fot. Paweł Stanny
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WOJSKO POLSKIE. 4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego

Dowódcy
kpt. Tadeusz Małkiewicz
1956-1957, kpt. Zbigniew
Bereza 1957-1958, kpt. Wacław Rybak 1958-1960, kpt.
Jan Górski 1960-1964, cz.p.o.
mjr. Henryk Dąbrowski 19641967, mjr. mgr inż. Aleksander
Owczarek 1967-1970, mjr. Wacław Rybak 1970-1972, mjr.
mgr. Inż. Tadeusz Noskowski
1972-1975, płk. mgr. inż. Władysław Chwałek 1975-1980,
ppłk. dypl. Mieczysław Spławski 1980-1987, ppłk. dypl. Tadeusz Rokicki 1987-1991, płk.
dypl. Władysław Grodowski
1991-1996, płk. dypl. Wojciech
Lech 1996-2002, płk. dypl. Sławomir Kleszcz 2002-2006, płk.
mgr inż. Mirosław Lekiewicz
2006-2007, płk. dypl. Bogdan
Niewitowski 2007-2012, płk.
dypl. Andrzej Żmuda 2012-

Półwiecze chemików
Dylematy
przedsiębiorczości
W Pałacu Anny Wazówny 16 maja odbyła się II
Konferencja Naukowa pn.
„Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie
regionalnym”.
- Celem naszej konferencji
było zaprezentowanie wyników badań, dotyczących
rozwoju przedsiębiorczości,
uwarunkowań sytuacji
finansowej przedsiębiorstw,
zwłaszcza w pogarszającej
się sytuacji finansowej firm
– mówi Andrzej Jackiewicz,
dziekan SAN Wydziału
Zamiejscowego w Brodnicy. Wśród prelegentów
konferencji oprócz naukowców z naszej uczelni znaleźli
się naukowcy z Politechniki Lwowskiej, burmistrz
Brodnicy, starosta brodnicki
oraz brodniccy przedsiębiorcy: Wojciech Wojenkowski
i Marek Hildebrandt. Na
konferencję przybyła liczna
grupa studentów uczelni.
Organizatorem konferencji
byli: Społeczna Akademia
Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Brodnicy. Mecenat nad konferencją objął:
rektor Społecznej Akademii
Nauk prof. dr hab. Roman
Patora, burmistrz Brodnicy
Jarosław Radacz i starosta
brodnicki Piotr Boiński.

(rwi)

W miejscowości Grupa
pod Grudziądzem utworzono
1 czerwca 1956 roku 51 Kampanię Rozpoznania Chemicznego i Odkażania Uzbrojenia,
W listopadzie 1957 r. przeformowano ją w 4 Batalion
Rozpoznania Chemicznego i
Odkażanie Uzbrojenia, przenosząc je do koszar przy ulicy
Dobrzyńskiej w Toruniu. Dnia
22 lipca 1960 roku jednostka
ta otrzymała, ufundowany
przez społeczeństwo powiatu lipnowskiego sztandar.
Dalszej zmiany dokonano
21 października 1961 r. Odtąd
był to 4 Batalion Zabiegów
Specjalnych i Rozpoznania
Skażeń. Z dniem 25 października 1963 roku nastąpiła dyslokacja jednostki do koszar
w Brodnicy przy ulicy Czwartaków. Od 2 maja 1967 roku
batalion przeformowano w 4
Pułk Chemiczny. 20 maja 1995
roku otrzymał on, ufundowany przez społeczeństwo miasta Brodnicy, nowy sztandar
oraz nazwę 4 Brodnicki Pułk
Obrony Przeciwchemicznej
im. Ignacego Mościckiego /
POPChem/. Odtąd nawiązując do tradycji stacjonującego
przed wojną 67 Pułku Piechoty, pułkowym świętem stał się
dzień 20 maja. Od 1 stycznia
2002 r. jednostka nosi nazwę 4
Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego /PChem./

Sympozjum. Wizyty
18 września 1996 roku w
pułku odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na temat „Metody datekcji i likwidacji toksycznych z

Przemarsz oddziału w koszarach jednostki
uwzględnieniem
wymagań
ochrony środowiska naturalnego”. Brały w nim udział
trzyosobowe delegacje armii
Białorusi, Chorwacji, Litwy,
Słowacji oraz USA.
16 maja 1997 r. w koszarach
przebywała delegacja Gwardii
Narodowej ze stanu Illinois w
USA. Od 26 do 28 września
2000 roku jednostkę wizytowali przedstawiciele sił zbrojnych Ukrainy, a od 31 marca do 6 kwietnia 2001 roku
przebywała delegacja Grupy
Obrony NBC armii francuskiej.
4 kwietnia 2002 r. pułk odwiedziła delegacja oficerów Słoweńskiej Armii Wojsk Obrony
CRB.
19 marca 2003 r. przed wyjazdem plutonu chemicznego
do Jordanii koszary wizytował prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski, a 31 sierpnia
2012 roku pułk odwiedził minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak w towarzystwie generalicji.

Misje
16 lipca 1997 roku pułk wyznaczył środki transportowe
do przewiezienia darów dla
powodzian we Wrocławiu,
a później wydzielony został
batalion ratownictwa do wykonywania zabiegów specjalnych i sanitarnych na terenach objętych powodzią w
województwie dolnośląskim.
9 listopada 2001 r. sformowano pluton chemiczny
przewidziany do wyjazdu do
Afganistanu. 20 marca 2003
roku 40 żołnierzy wyjechało
do Jordanii, którzy następnie
przemieścili się przez pustynię do Iraku. Tam przebywali
do 28 lipca 2003 roku. Kolejną
misję w tym kraju rozpoczęło
29 lipca 2003 roku 38 żołnierzy. Do ojczyzny powrócili
oni na przełomie stycznia i
lutego 2004 roku. Następnie
działanie rozpoczęto w Iraku
w lutym 2004 roku z udziałem
12 żołnierzy. Powrócili oni do

17 listopada 2006 roku na
Łotwę wyjechał pluton likwidacji skażeń dla zabezpieczenia szczytu państw NATO w
Rydze. Od 24 do 30 sierpnia
2009 r. grupa żołnierzy uczestniczyła w akcji odkażania terenu i obiektów w Borne-Sulinowie, a od 21 czerwca do 12
lipca 2011 roku żołnierze brali
udział w dezynfekcji obiektów
zalanych w powodzi w gminach Wilków, Janowiec i Słubice. We wrześniu 2011 roku
brodniccy chemicy z Zespołu
Ratownictwa Chemicznego
uczestniczyli w ćwiczeniach
międzynarodowych w Mołdawii.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Brodnicy

Jak ustrzec się przed piorunem?
Zawsze w okresie letnim przez
Polskę przechodzą burze, którym
towarzyszą wyładowania elektryczne zagrażające nie tylko wtedy, gdy piorun trafi bezpośrednio
w budynek, ale również poprzez indukowanie bardzo dużego napięcia
w instalacji elektrycznej, a nawet w
innych metalowych elementach.
Jak rodzi się błyskawica?
Zawsze uważano, że burze są
gniewem bogów, Grecy winili Zeusa, Słowianie – Peruna.
Dopiero w 1752 r. twórca niepodległości Stanów Zjednoczonych
Benjamin Franklin udowodnił eksperymentalnie, że błyskawice to ładunki elektryczne. Bardzo duży przeskok
iskry pomiędzy chmurą, a ziemią
powoduje błysk.
Silny błysk powstaje przy wzroście temperatury, a słyszalny grzmot
powstaje w wyniku gwałtownego
rozprężenia powietrza.
Wyłącz: komputer,
radio, telewizor…

Podczas burzy należy wyłączyć
domowe urządzenia elektryczne,
zwłaszcza telewizory i komputery,
które są szczególnie podatne na
duże skoki napięcia. Bezpieczne są
urządzenia wyposażone w tzw. listwy przepięciowe. Bezpiecznik odcina przepływ prądu. Warto również
skopiować ważne dane na nośnik
zewnętrzny.
Również w domkach letniskowych
należy wyłączyć sprzęt elektryczny,
ponieważ anteny ściągają pioruny.
Nie rozmawiaj!
Używanie podczas burzy telefonów komórkowych jest niebezpieczne. Były przypadki śmiertelnego
porażenia przez błyskawicę podczas
rozmowy przez „komórkę” na nadmorskiej plaży. Dlatego specjaliści
radzą wyłączyć te urządzenia, gdy
tylko usłyszymy grzmoty. Włączona
komórka wytwarza pole elektromagnetyczne, które może przyciągać
pioruny. Wyłączona „komórka” nie
stanowi żadnego zagrożenia.

Przybij do brzegu!
Przebywanie w wodzie lub na
wodzie podczas burzy jest bardzo
niebezpieczne. Każda „wypukłość”
na wodzie przyciąga pioruny, dlatego gdy widzimy nadciągające ciemne chmury, należy jak najszybciej
udać się w kierunku brzegu. Ryzyko trafienia w człowieka jest mniejsze przy brzegu w szuwarach, przy
schodzącej do wody roślinności,
niż na otwartej wodzie. Szczególnie
łatwym celem są maszty jachtów
żaglowych.
Nie pod drzewem!
Nie należy stawać pod wysokimi
drzewami, szczególnie jeśli są samotne. Z praktyki wynika, że zdrowe, wypełnione sokami drzewo prędzej przyciągnie pioruna niż suche.
Najczęściej rażone są dęby, topole,
wiązy, orzechy i sosny. W miarę
bezpiecznie można się czuć pod bukiem, klonem, brzozą i akacją.
Namioty powinno się rozbijać na
skraju lasu na suchym podłożu, nie

Uwagi

Polski w lipcu 2004 roku. W lutym 2005 roku 6 żołnierzy rozpoczęło misję w Iraku. Zakończono ją w lipcu 2005 roku.
W dniach 25 i 26 maja 2006
roku Grupa Rozpoznania i Likwidacji Skażeń zabezpieczała
wizytę papieża Benedykta XVI
w Polsce.

na podmokłej łące. Pioruny „lubią”
razić mokre obiekty, które zapewniają lepsze przewodzenie ładunku
elektrycznego do ziemi oraz samotne obiekty na otwartej przestrzeni.
Jeśli przeczekujemy burzę nieopodal budynku, należy uważać, by nie
opierać się o instalacje odgromową
(piorunochron).
Autopiorunochron
W plenerze najlepszym schronieniem jest zaparkowany samochód
– jeśli oczywiście takowy jest pod
ręką. Podczas burzy ładunek elektryczny prześlizguje się po metalowym korpusie pojazdu i przez mokre
opony trafia do ziemi, nie wyrządzając żadnej szkody przebywającym
w środku osobom. W samochodzie
wyłączyć należy wszystkie urządzenia elektryczne szczególnie odbiorniki CB.
Podczas burzy nie należy jechać
– lepiej przeczekać ją na parkingu,
ponieważ gwałtowne uderzenie wiatru, zwłaszcza po wyjechaniu z lasu,

Pułk jako jedyna jednostka wojskowa stacjonująca w
miejscowych koszarach, ma
w swojej oficjalnej nazwie
„Brodnicki”, a w centrum
odznaki pamiątkowej – herb
miasta – otwartą prawą dłoń.
Świadczy to o powiązaniu pułku z Brodnicą.
W Izbie Pamięci w koszarach część poświęcona jest
stacjonującemu w okresie
międzywojennym 67 Pułkowi
Piechoty, a część obecnej jednostce.
Chemicy przybyli do Brodnicy w roku 1963, a więc
obecnie przypada 50-lecie
pobytu. składam kadrze oraz
wszystkim osobom związanym z jednostką dalszych
sukcesów. Z okazji „złotego
jubileuszu” składam kadrze
oraz wszystkim osobom z jednostką związanym życzenia
dalszych sukcesów w służbie
oraz wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym

Jerzy Wultański

mogą nawet przewrócić samochód.
Większe jest wtedy także ryzyko
wypadku spowodowanego uderzeniem upadających na jezdnię gałęzi
czy nawet całych drzew.
Nie parkować pod drzewami,
rusztowaniami, reklamami stalowymi, a szczególnie słupami energetycznymi.
Inne rady
Burzę należy przeczekać w domu.
Jeśli natomiast zastanie nas na
otwartej przestrzeni – nie należy biec
i chować się pod pojedynczymi wysokimi drzewami lub słupami.
W mieszkaniu i domu należy zamknąć wszystkie okna na balkonie,
tarasie i podwórku zabezpieczyć
znajdujące się tam przedmioty.
Pamiętaj
Porażony piorunem nie jest niebezpieczny. Natychmiast należy
udzielić pomocy.
Wezwać pogotowie, sprawdzić
czy poszkodowany jest przytomny
i oddycha. Jeśli nie oddycha zacznij
reanimację – sztuczne oddychanie i
masaż serca.

Marian Chwiałkowski
szef Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
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Sport i wypoczynek

ŻEGLARSTWO

3 pytania do...

Oby im wiatry sprzyjały

Na omedze zaliczono pierwsze w tym roku halsy

KOLARSTWO

Brodniczanie też kręcili
27 kwietnia stu siedemdziesięciu kolarzy stanęło na
starcie „Wyścigu o Puchar Banku BGŻ”, o nagrodę firmy
Perfekt Dom oraz Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton. Patronat nad imprezą sprawował burmistrz Brodnicy, Jarosław Radacz.Trasa wyścigu przebiegała przez
Brodnicę, Zbiczno, Pokrzydowo i Jajkowo. W peletonie
nie zabrakło kolarzy z Brodnicy.
- Jest to seria kilkunastu wyścigów dla kolarzy amatorów, rozgrywanych na terenie całego kraju. Średnia prędkość zwycięzców w kategoriach startujących na dystansie 87 km wyniosła 38,99 km na godz. - mówi organizator
wyścigu Arkadiusz Popławski.
Wyścig włączony jest do cyklu Road Maraton Dobre
Sklepy Rowerowe 2013.
Miejsca brodniczan: Michał Rakowski kat. M30 miejsce
29, Andrzej Ochocki kat. M40 miejsce 21, Jacek Sargalski
kat. A20 miejsce 5.
(MR)

Patryka Jaworskiego,
wiceprezesa Rugby Club Brodnica
Rugby to...
miasto w Wielkiej Brytanii, od którego pochodzi nazwa
gry rugby. To gra zespołowa dla wszystkich, w której liczy przede wszystkim „głowa” i wola walki. Wystarczy
raz zagrać i nie będzie chciało się przestać. Najzabawniejsze sytuacje są, gdy wybiega chłopak, który ma 50 kg i
powala kolosa. Tu nikt się nie oszczędza. Ciągle walczymy ze stereotypem, że rugbistą może być tylko ten kto
jest dobrze zbudowany i ma 180 cm wzrostu, to nieprawda. Może grać naprawdę każdy. Dodam, że najstarszy zawodnik grający ma 77 lat i pochodzi z północnej Walii.

Sparta Brodnica już z nowym trenerem Maciejem
Grzybowskim (w ciemnym dresie)

Z kroniki Sparty Brodnica

Początki klubu...
to już prawie rok naszej działalności. W trakcie roku rozegraliśmy kilka spotkań, uczestniczyliśmy w treningach
Tomka Kapustki - Oficera Rozwoju, Krzysztofa Folca trenera reprezentacji Polski. Wkrótce spodziewamy się
Krajowego Oficera Rozwoju - Krzysztofa Krzewickiego.
Dwóch zawodników z naszych barw klubowych będzie
brać udział w Mistrzostwach Polski Juniorów.

* W rozegranej 1 maja 23. kolejce o mistrzostwo IV ligi Flisak Złotoria uległ Sparcie Brodnica 1:2 (1:1). Gole dla Sparty zdobyli: J.
Pyżyk i P. Lamka.
* W 24. kolejce rozegranej 4 maja Sparta Brodnica pokonała Mień
Lipno 4:0 (2:0). Gole dla Sparty zdobyli: P. Buchalski, A. Kural, oraz
dwa trafienia A. Marcfeld.
* W 25. kolejce rozegranej 11 maja Sparta uległa Zawiszy II Bydgoszcz 1:4. Bramkę honorową dla naszego zespołu zdobył Dejan
Vukicevic.
* W 17. kolejce (zaległej) rozegranej 15 maja Kujawianka Izbica Kujawska zremisowała ze Spartą Brodnica 3:3 (2:1). Bramki dla brodnickiej drużyny zdobyli: A. Kural, D. Vukicevic i M. Baranowski.
* W 26. kolejce Sparta Brodnica pokonała Polonię Bydgoszcz
2:0 (1:0). Bramki dla Sparty zdobyli: P. Lewandowski i J. Pyżyk.
* Najbliższy mecz w ramach 27. kolejki Sparta Brodnica rozegra 25
maja na wyjeździe z Szubininką Szubin.
* Od 29 kwietnia nowym trenerem Sparty Brodnica jest Maciej
Grzybowski (ur. 1979). Po słabym starcie zespołu na początku rundy
wiosennej, zarząd klubu zdecydował się rozwiązać umowę za porozumieniem stron z Walentynem Guszczinem. Nowy trener pochodzi
z Rypina. Jest wychowankiem Lecha Rypin. Grał również w Polonii
Gdańsk. Na boisku występował najczęściej na pozycji obrońcy lub
stopera. Ma stopień trenera I klasy.
* Nowym kierownikiem drużyny został Krystian Narloch.

W najbliższym czasie...
8 czerwca o godz. 12.00 odbędzie się turniej Brodnica Rugby Sevens na boisku przy Zespole Szkół nr 1, na
który już teraz serdecznie zapraszam. Poza tym mamy w
planach zorganizować konferencję dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz lekcje pokazowe rugby. Pomysłów mam dużo, jednak brak wsparcia finansowego robi
swoje i ciężko organizować coś tylko i wyłącznie ze składek klubowych. Tym bardziej, że 100 procent naszych
zawodników to studenci i uczniowie brodnickich szkół.
Serdecznie zapraszam na treningi w każdy czwartek o
18.30 na boisku przy Zespole Szkół nr 1.
(MR)

Zebrał: Paweł Stanny

LEKKA ATLETYKA

Dobrze przygotowani do sezonu
Podczas mityngu otwarcia sezonu LA, który 26 kwietnia
odbył się w Bydgoszczy, dobrze wypadli brodniccy lekko
atleci. Na dziesięć konkurencji biegowych nasi zawodnicy
wygrali aż sześć. Wysoką formę zaprezentowali Mateusz
Zagórski, Marcin Kowalski, Anna Bylewska oraz Ida Dembek.
Trener Zenon Rosiński jest bardzo zadowolony ze startu
swoich podopiecznych. W chwili obecnej wynik Mateusza
Zagórskiego na 400 m i 100 m jest najlepszym w kraju, a
na 200 m jest trzeci. Wynik Marcina Kowalskiego na 600
m jest drugi w kraju w 2013 r. W pierwszej dziesiątce jest
Anna Bylewska na 100 m. Kolejne starty zawodników MUKL
planowane są na 25 maja 2013 r. w Sopocie. Natomiast w
czerwcu odbędą się kwalifikacje do Mistrzostw Polski.

Fot. Nadesłana

Fot. Nadesłana

Po zimowej przerwie żeglarze z Brodnickiego Towarzystwa Żeglarskiego „Pojezierze” spotkali się na rozpoczęciu tegorocznego sezonu regatowego.
Nasi wodniacy po dłuższej niż zwykle przerwie spowodowanej warunkami pogodowymi, porządkowali hangary i kompletowali osprzęt. Wodowano też omegę, na
której zaliczono pierwsze halsy przy ciepłym majowym
wietrze. Z kolei przy ognisku omówiony został plan szkolenia, terminy treningów i wyjazdów na regaty. Zajęcia
będą prowadzone 2 razy w tygodniu tj.: we czwartki w
godzinach 16.00-19.00 i w soboty w godzinach 11.0014.00.
Koszty szkolenia i wyjazdów na regaty pokrywa Gmina
Miasta Brodnica. Szkolenie odbywa się w klasie Optymist, ISA 407 i Omega UKS. Brodniccy wodniacy mają
już za sobą udział w pierwszych regatach, które odbyły
się w Toruniu na terenie Portu Drzewnego na Wiśle.
(sta)

Brodniccy rugbyści

Wiarusi z wędkami
W Wielkim Głęboczku odbyły się zawody wędkarskie o mistrzostwo koła „Wiarus”. Startowało 13 zawodników. Turniej
rozegrano w kategorii senior i junior. Osobną kategorię stworzono dla pań. W kategorii senior zwyciężył Paweł Chabowski
(5415 pkt). Na drugim miejscu sklasyfikowano Przemysława
Dziaka (4455 pkt), a na trzecim Sławomira Brzezińskiego (4280
pkt). Wśród juniorów zwyciężył Kacper Malinowski (845 pkt), a
wśród pań: Sabina Kaniecka (1070 pkt). Sponsorem zawodów
był sklep wędkarski Takama.

Igrzyska przedszkolaków

(sta)

Fot. Nadesłana

Fot. Arkadiusz Popławski

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy odbyły się
VIII Igrzyska Przedszkolaków. W zawodach wzięły udział
cztery drużyny z przedszkoli nr 9, 8 i 6 oraz Przedszkola Niepublicznego. W ramach rywalizacji dzieci ścigały się m.in. w
biegach z przeszkodami, pokonywały konkurencje szybkościowe z piłką, musiały też wykazać się celnością. Maluchy
walczyły zacięcie i choć przyznano miejsca, wszystkie dzieci
zasłużyły na pochwałę za stworzenie zdrowej, sportowej rywalizacji. Zawody przy pomocy sędziów prowadził dyrektor
SP nr 2 w Brodnicy Bogumił Kupczyk. Na zdjęciu dzieci z
Przedszkola Niepublicznego w trakcie konkurencji z piłką.
(sta)

Zapowiedzi sportowe

Uczestnicy zawodów w Wielkim Głęboczku

Fot. Paweł Stanny

* 2 czerwca „Dzień Dziecka z wędką” – jezioro Niskie Brodno 9.00-12.00.
* 2 czerwca (niedziela) mecz szachowy pomiędzy Brodnicą, a Nowym Miastem Lubawskim. Hala
OSiR. Mecz rozegrany zostanie na 15 szachownicach: 10 seniorskich, 2 kobiecych i 3 juniorskich.
Początek: godzina 10.00.
* 8 czerwca turniej Brodnica Rugby Sevens, o
godz.12.00 na boisku przy Zespole Szkół nr 1.
* 12 czerwca BDK. Turniej szachowy.
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