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Schronisko
dla bezdomnych
Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie zadania
pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2018 r.”. Na ten cel
przeznaczono w budżecie 120 tys. zł. Noclegownię
w 2018 roku poprowadzi Brodnickie Centrum Caritas.
Gmina Miasta Brodnicy rezerwuje w schronisku 30
miejsc dla osób (kobiet i mężczyzn), którym skierowania do schroniska wydaje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy.

Masz pomysł na miejską
inwestycję? Złóż projekt!

(rwi)

Będzie łatwiej
wrócić do pracy

Fot. Paweł Stanny

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Grudziądzu zaprasza mamy i ojców do udziału
w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla rodziców formy wsparcia ze
środków unijnych. Spotkanie odbędzie się 14 lutego
w Brodnicy, w Hoteliku Centrum przy ul. Kamionka 24.
W trakcie spotkania omówione będą zasady dofinansowania na żłobki lub nianie, a także na inne działania
pomagające w powrocie do pracy. Mile widziani będą
mamy i ojcowie dzieci do lat 3, w wieku aktywności
zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich,
rodzicielskich lub wychowawczych.
Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku
lub do wynagrodzenia niani (do wysokości 800 zł na
dziecko miesięcznie) oraz do opieki nad dzieckiem
w klubie dziecięcym i do wynagrodzenia opiekuna
dziennego (do wysokości 600 zł na dziecko miesięcznie). Rekrutacja poprzez formularz zgłoszeniowy lub
telefonicznie pod nr. telefonu: 56 62 15 820 oraz 797
304 124 w Grudziądzu.

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego
miasta Brodnicy. Od 16 stycznia przez miesiąc mieszkańcy miasta mogą składać wnioski na realizacje projektów. Wnioskodawca musi być pełnoletni, a wniosek uzyskać aprobatę przynajmniej dziesięciu osób.
W tegorocznej edycji radni wprowadzili dwie zmiany.

(rwi)

Nowa oferta czytelnicza
Ziemi Michałowskiej.
„W Gminie Brodnica” - to
czterostronicowa wkładka

W tym roku komunikacja miejska
w Brodnicy zostanie wyposażona
w osiem nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych, wymienione zostaną wiaty przystankowe, powstanie stacja przesiadkowa
z systemem ITS (Inteligentny System
Transportowy) oraz osiem parkingów
bike&ride dla rowerzystów. Zaproponowane przez firmę Autosan autobusy to niskoemisyjne pojazdy spełniające normę czystości spalin euro VI
- Autosan M10LF.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 grudnia 2017 roku podjął uchwałę o przyznaniu środków na
modernizację komunikacji miejskiej
w Brodnicy. W związku z tym faktem
na styczniowej sesji brodniccy radni
podjęli uchwałę o zwiększeniu budżetu o ponad osiem milionów złotych na
to zadanie.
Przetarg został podzielony na dwie
części. Pierwsza część dotyczyła zakupu taboru. Najniższą i jedyną ofertę

Inwestycje. Prawie osiem milionów złotych na modernizację

Komunikacja miejska nadal bezpłatna
Fot. Autosan

Będzie osiem nowoczesnych
autosanów nowe wiaty, węzeł
przesiadkowy i serwis dla autobusów.

Pierwsze tegoroczne bałwany zdążyły, niestety, już się
roztopić. Niedługo ferie i miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli się jeszcze pobawić na śniegu. Kalendarz ferii zimowych publikujemy na stronach 6-7, apelując jednocześnie
do dzieci i młodzieży o zachowanie rozwagi podczas zimowych igraszek.

- Pierwsza zmiana polegać będzie na tym, że inwestycje nie będą mogły być realizowane na terenach
jednostek organizacyjnych miasta, np. szkół czy przedszkoli. Chodzi o to, by pozostałe projekty miały szansę na wygraną. Druga zmiana wprowadza możliwość
realizowania projektów na drogach, których miasto
nie jest właścicielem a jedynie zarządcą – mówi Artur
Dombrowski, przewodniczący komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Brodnicy.
Tak jak w ubiegłym roku do rozdysponowania jest
600 tysięcy złotych. Formularze oraz listy poparcia danego projektu należy składać w terminie do 15 lutego
br. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konsultacje
społeczne do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019”
w kancelarii Urzędu Miejskiego, pokój 101 lub przesłać
pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23.
- Wszelkie informacje znajdują się na stronie Urzędu
Miejskiego w Brodnicy www.brodnica.pl w zakładce
Budżet Obywatelski – dodaje Artur Dombrowski.
W ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli ponad dwadzieścia projektów. Ich decyzją zwyciężyła modernizacja boiska sportowego przy SP nr 2 oraz integralnia przy Brodnickim
Domu Kultury. Projekty będą realizowane w tym roku.
(rwi)

złożyła firma Autosan Sp. z o.o. Druga
część dotyczyła opracowania dokumentacji technicznej oraz realizacji
robót budowlanych. Tu ofertę złożyła
firma Rejbud z Brodnicy.
W ramach modernizacji zaplanowano m.in. budowę węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (park & ride) przy ul. Gen.
Maczka obsługującego pasażerów ko-

munikacji publicznej, a także prywatnych przewoźników. Węzeł przesiadkowy wyposażony zostanie w wiatę
przystankową wraz z systemem ITS
dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz miejsca postojowe.
Modernizacja obejmie także: budowę parkingów (bike & ride) zloka-

lizowanych w pobliżu zakładów pracy, szkół i terenów zielonych miasta,
wymianę wiat przystankowych (15
sztuk). Odnowieniu i unowocześnieniu ulegnie także zaplecze techniczne
(warsztat) z dostosowaniem do obsługi i serwisu taboru. Planowany jest
też zakup niezbędnego wyposażenia
w tym zestaw diagnostyczny.
- Uzupełnieniem działań inwestycyjnych będzie zakup nowego taboru
komunikacji w postaci ośmiu autobusów, zdolnych pomieścić około 80
osób, przyjaznych dla środowiska, do
realizacji zadań przewozowych w obrębie istniejących linii autobusowych
- informuje Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy. - Wszystkie autobusy
będą pojazdami niskopodłogowymi,
przystosowanymi do bezpiecznego
i komfortowego korzystania przez osoby niepełnosprawne. Nowe autobusy
zostaną wyposażone w silniki spełniające normę czystości spalin EURO

VI współpracujące z automatycznymi
skrzyniami biegów. Przestrzeń pasażerska będzie wyposażona w monitoring wizyjny. Autobusy zostaną również wyposażone w system informacji
pasażerskiej, który będzie wspomagany przez dynamiczną zapowiedź wizualną i głosową przystanków.
Całość zadania szacowana jest na
prawie osiem milionów złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 85 procent, czyli ok. 6
mln 700 tys. zł. Pozostała kwota 1 mln
200 tys. zł pochodzić będzie z budżetu
Gminy Miasta Brodnicy.
- Nowe plany nie zmienią zasad
funkcjonowania komunikacji miejskiej
na terenie Brodnicy. Nadal pozostanie
bezpłatna – dodaje burmistrz Radacz.

(rwi)

Wydarzenia
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18 stycznia w Pałacu Anny Wazówny obchodzono 98. rocznicę powrotu Pomorza do Macierzy i 73. rocznicę zakończenia okupacji hitlerowskiej. Spotkanie stało się okazją do nadania przez burmistrza Brodnicy i starostę brodnickiego wyróżnień osobom zasłużonym dla życia
miasta i powiatu. Medal Primus Inter Brodnicienses w dowód uznania
za działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Brodnicy i promowanie miasta otrzymał dr Andrzej Jackiewicz. Szerzej na stronie 4

Dzień Babci i Dziadka w dniach 21 i 22 stycznia to święto, o którym absolutnie nie można
zapomnieć. Na zdjęciu wykonanym w Przedszkolu Niepublicznym „Bajeczka” w Brodnicy
obchodzono je 23 stycznia. Po zaprezentowanym przez dzieci programie artystycznym były
gromkie oklaski i wiele wspólnych fotek. My
prezentujemy jednego z dziadków: Władysława
Lubańskiego wraz z wnuczką Agatką.

5 stycznia w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny odbył się
charytatywny koncert kolęd „Dla Alicji”. Wystąpiły zespoły SILOE
i DO DNA, duet Martyna Sarnowska (flet) i Emilia Szcześniewska (fortepian) oraz Ryszard Rynkowski, który oprócz krótkiego
recitalu przekazał płytę ze swoimi przebojami i autografem na
licytację. Tę ostatnią poprowadził Wiesław Jankowski. Wszyscy
artyści wystąpili za darmo. Zebrano łącznie 3.169,50 złotych.

Wybrane z miesiąca
28 stycznia w hali
OSiR miał miejsce
koncert
noworoczny pod patronatem
burmistrza Brodnicy.
Przed publicznością,
w ramach programu
„Z batutą i humorem”,
wystąpił zespół Sinfonietty Bydgoskiej pod
dyrekcją Macieja Niesiołowskiego. W koncercie wystąpili również artyści: Grażyna
Brodzińska,
Marcin
Jajkiewicz, Michał Musioł, Anita Maszczyk
i Wioletta Białk.

6 stycznia ulicami Brodnicy przeszedł Orszak Trzech Króli. Barwny pochód
złożony z przedstawicieli samorządu, duchownych i brodniczan wyruszył
sprzed Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowej. Trzej królowie poprowadzili wiernych ulicami: Zamkową, Kościelną, Mazurską na Duży Rynek, gdzie
odbyło się wspólne śpiewanie kolęd i poczęstunek dla uczestników. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Na Wiejskiej”. Patronat honorowy
nad imprezą sprawował burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, który szedł na
czele pochodu.

17 stycznia w muzealnej Galerii Brama otwarto wystawę pt. „Gwiazdy
Orderowe ze zbiorów Muzeum Historycznego w Trokach”. Ekspozycja
powstała z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Litwę oraz 98. Rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy. Prezentowany w
Bramie Chełmińskiej zbiór obejmuje ponad 100 eksponatów pochodzących z około 50 państw, w tym dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polski i Litwy. Więcej na ten temat na stronie 9.

25 stycznia w Pałacu Anny Wazówny promocję swojego najnowszego tomu opowiadań miał
brodnicki dziennikarz, fotoreporter i publicysta – Bogumił Drogorób. „Drogą gnał czarny pies” to
zbiór 27 utworów stanowiących
połączenie ballady i klasycznego reportażu. Książka ukazała się
pod koniec ub. roku nakładem
toruńskiego wydawnictwa Adam
Marszałek. Poprzednie tomy tego
autora to: „Biuro pisania podań”,
„Czysty zapis” i „Idąc”.

14 stycznia w Brodnicy i regionie odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tegoroczna akcja rozpoczęła
się już 6 stycznia Orkiestrowym Spływem Kajakowym, a w ramach finału zaplanowano też m.in. imprezę dla Rokendrolowych Rodzin (aula SP nr 3),
Orkiestrową Potańcówkę (Pub Atmosfera), koncert
hip-hopowy (BDK), Orkiestrową Masę Krytyczną,
Bieg „Policz się z Cukrzycą”, Orkiestrę Magii i Czarów Pana Ząbka (BDK), Licytację fantów (BDK na
żywo w TV Eltronik) oraz obowiązkowo Światełko
do Nieba i Fire Show (Duży Rynek). Brodnicki sztab
orkiestry doliczył się ponad 98 tysięcy złotych.

Stronę przygotował: Paweł Stanny
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Finanse

Ambitny budżet na 2018 rok

Informację o budżecie
przekazała skarbnik miasta

Głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej
Podczas ostatniej w 2017 roku
sesji Rady Miejskiej w Brodnicy,
radni większością głosów przyjęli projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Miasta Brodnicy na 2018 rok.
Łączna kwota planowanych dochodów budżetu to ponad 116
mln zł. Natomiast wydatków to
niecałe 122 mln złotych. Jest to
budżet z deficytem, ale proinwestycyjny.
- Na inwestycje miejskie zaplanowaliśmy ponad 16 milionów złotych. Dziś już wiemy,
że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
podjął
uchwałę o przyznaniu nam

środków na modernizację komunikacji miejskiej w Brodnicy
- informuje Jarosław Radacz,
burmistrz Brodnicy.
Łącznie na inwestycje przeznaczona będzie kwota 25
milionów złotych. Oprócz modernizacji darmowej komunikacji miejskiej, jak co roku
wykonanych zostanie wiele
inwestycji osiedlowych. Nowa
nawierzchnia, chodnik, parking
lub oświetlenie powstaną na
ponad 30 brodnickich ulicach.
Na te zadania przeznaczona został kwota ponad dziewięciu milionów złotych. W budżecie na
2018 rok znalazły się inwesty-

cje osiedlowe wskazane przez
mieszkańców podczas spotkań,
z wniosków radnych oraz postulatów mieszkańców, które
wpłynęły do Urzędu Miejskiego
w Brodnicy w ciągu roku 2017.
Na budowę ścieżek rowerowych zawartych w wieloletniej
koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Brodnicy zagwarantowano pół miliona złotych.
Oprócz tego miasto będzie
partycypować w kosztach dalszej modernizacji ulicy Kolejowej, gdzie również powstanie
ścieżka rowerowa aż do szkoły
podstawowej nr 2. Zabezpieczono również środki na modernizację stadionu miejskiego

Ekologia

Wymieniasz piec na ekologiczny? Jest dotacja!
Od 26 stycznia 2018 roku ruszył zapowiadany przez burmistrza Brodnicy program proekologiczny. Można już pobierać
formularze wniosków o udzielenie dotacji
na dofinansowanie inwestycji polegającej
na modernizacji źródła ciepła opalanego
paliwem stałym. Wnioski będzie można
składać od 26 lutego br.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy radni przyjęli zmiany zaproponowane
przez burmistrza Jarosława Radacza, tak
by wszyscy wnioskodawcy mogli korzystać z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu przeznaczonych na modernizację urządzeń ciepłowniczych.
Dotacja z budżetu miasta przewiduje
dofinansowanie:
• do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - kwota dotacji do 3.000 zł;

Przeprowadzałeś się lub
wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?
Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?
Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców
tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska
nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł
głosować w nadchodzących
wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista
osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze

• ogrzewania gazowego - kwota dotacji
do 3.000 zł;
• ogrzewania olejowego - kwota dotacji
do 2.000 zł;
• ogrzewania paliwem stałym, tj. kotłem
na paliwo stałe w tym biomasę, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 1 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U. Poz. 1690) - kwota dotacji to 2.000 zł.
Z dotacji może skorzystać każdy mieszkaniec Brodnicy chcący pozbyć się tak
zwanego „śmieciucha”, a tym samym
przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy,
pok. 308 tel. 56 49-30-335 / 56 49-30-620.
Wnioski składać można od końca lutego
do września br.

w Brodnicy oraz przebudowę
ul. Ustronie wraz z budową
ścieżki rowerowej. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pochłonie
kwotę prawie 3 mln złotych.
Objęte zostaną nią obiekty: SP
nr 1 wraz z halą sportową, SP
nr 3 oraz budynek brodnickiego
magistratu.
Największą kwotę budżetu, bo aż 40 milionów złotych,
pochłonie oświata i wychowanie. Stanowi ona jedną trzecią
wydatków miasta. Na drugim
miejscu znalazły się wydatki na
rodzinę i pomoc społeczną, na
które przeznaczono 33 miliony
złotych. O inwestycjach miejskich realizowanych w 2018
roku będziemy informować na
bieżąco.

(rwi)

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu
udzielane będzie w formie dotacji, w wysokości 2.000 zł do wymiany jednego źródła
ciepła w jednym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy jest udzielenie równocześnie dotacji
przez Urząd Miejski w Brodnicy w wysokości minimum 2.000 zł. Stąd zmiana do
uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy.
- Zmiana dotyczy dotacji na ogrzewanie
paliwem stałym, które z 1.500 zł wzrosło
do 2.000 zł. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Brodnicy. Dzięki
temu wszyscy wnioskodawcy będą mieli
równe szanse na skorzystanie z dodatkowego dofinansowania. Łącznie będzie
można uzyskać dotację w wysokości od
4.000 do 5.000 złotych w zależności od rodzaju wymienianego źródła ciepła - informuje burmistrz Jarosław Radacz.
Dla Gminy Miasta Brodnicy limit dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniesie 50.000 zł. Tak więc z dotacji skorzystać
będzie mogło 25 wnioskodawców. Wnioski o dotacje do wojewódzkiego funduszu
gminy będą mogły składać od marca br.

(rwi)

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zamel-

dowany na pobyt czasowy albo w ogóle nie masz
meldunku, to nie ma Cię
w rejestrze wyborców i nie

będziesz mógł głosować
w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim
urzędzie gminy czy jesteś
w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na
kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego
Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.
Krajowe Biuro Wyborcze

Od 1 stycznia zmiany w systemie
gospodarowania odpadami

Więcej worków do segregacji
Urząd Miejski w Brodnicy informuje, iż w związku z wprowadzeniem ujednoliconego dla całego kraju Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) z dniem 1 stycznia br.
zmienił się system gospodarki odpadami także na terenie
Brodnicy.
Najistotniejsza zmiana dotyczy zabudowy jednorodzinnej
oraz kamienic (w których nie ma możliwości ustawienia pojemników). Dla tych nieruchomości nowością są worki w kolorze
niebieskim z opisem „PAPIER” przeznaczone do gromadzenia
odpadów w postaci papieru. Powodem zaistniałej zmiany jest
określenie papieru jako odrębnego rodzaju odpadów.
Nie będzie można, tak jak do tej pory, gromadzić go w workach w kolorze żółtym. Od 1 stycznia br. właściciele nieruchomości do segregacji odpadów otrzymują trzy worki w następujących kolorach:
- zielonym z napisem „SZKŁO” (do gromadzenia szkła);
- żółtym z napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE”
(do gromadzenia metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych);
- niebieskim z napisem „PAPIER” (do gromadzenia papieru
i tektury).

Inwestycje

Dalsza modernizacja ulicy Ustronie
W budżecie miejskim na 2018 rok znalazła się również inwestycja pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze
wzmocnieniem konstrukcji ulicy Ustronie w Brodnicy”. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu jeszcze w grudniu 2017 roku.
Wniosek na dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na
projekty w zakresie działania infrastruktury drogowej. Inwestycja dotyczy połączenia Brodnickiego Parku Przemysłowego z
obwodnicą Brodnicy.
- Ta inwestycja nie mogła zostać zrealizowana w ramach poprzedniej perspektywy kiedy budowaliśmy Brodnicki Park Przemysłowy, ponieważ kosztami kwalifikowanymi były wówczas
wyłącznie wydatki ponoszone w granicach terenów inwestycyjnych - informuje Magdalena Hoga, kierownik Biura Projektów
Europejski Urzędu Miejskiego w Brodnicy. - Taka możliwość pojawiła się dopiero w obecnej perspektywie, w związku z czym
zasadnym było złożenie stosownego wniosku.
W zakresie prac znajdzie się przebudowa i poszerzenie drogi,
budowa ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia oraz wybudowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 miliony 75 tysięcy złotych, z czego aż 85 proc. stanowią środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Przetarg został już rozstrzygnięty. Zadanie
zostanie zrealizowane do czerwca br.

(rwi)

Zwierzęta

Schronisko w dobrych rękach
W ramach otwartego konkursu na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, dotację na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 180 tys. zł przyznano
Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt z siedzibą w Brodnicy
przy ul. Ustronie 20b.
Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności: * zbieranie rannych, chorych i bezdomnych zwierząt z terenu Brodnicy; * wyżywienie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; *
zapewnienie odpowiednich warunków przebywania zwierząt
w schronisku; * zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;
* całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy; * sterylizacje bezdomnych zwierząt; * codzienny przegląd stanu zdrowotnego zwierząt; * wyjazdy z policją
do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie
miasta Brodnicy; * jednokrotne karmienie zwierząt; * obsługa
wycieczek przychodzących do schroniska; * szukanie nowych
właścicieli dla zwierząt; * prowadzenie akcji edukacyjnych.

(rwi)
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Uroczystości

Okazja do wspomnień
o przeszłości i wyróżnień
LGD w trakcie negocjacji
Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy od prawie dwóch lat działa na terenie Brodnicy, realizując Lokalną Strategię Rozwoju. Dotychczasowe działania podejmowane przez LGD służą szkoleniu i informowaniu przyszłych beneficjentów o możliwościach pozyskania dofinansowania i realizowaniu działań
służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta.
Docelowym zadaniem jest ogłaszanie naborów wniosków na projekty, które posłużą zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Podpisanie 30 listopada 2017 r. umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy” pozwoli na uruchomienie
w 2018 r. naborów wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zarówno dla zarządu jak i dla członków LGD ogłoszenie konkursów na granty jest rzeczą priorytetową. Byłoby to znaczące wydarzenie
w działalności naszej grupy i ważny krok w realizacji przyjętej przez członków
naszego stowarzyszenia strategii działania, tak bardzo przez wszystkich oczekiwany – wyjaśnia Iwona Sugalska Prezes LGD Miasta Brodnicy.
W trakcie negocjacji projektu grantowego, LGD Miasta Brodnicy poddało pod konsultacje społeczne zmiany związane z uszczegółowieniem celów
szczegółowych oraz przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Ze szczegółowymi zmianami można zapoznać się podczas szkoleń oraz na
stronie internetowej www.lgd.brodnica.pl oraz na fanpage www.facebook.
com/lgdbrodnica/.
Obecnie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy wraz z Kujawsko-Pomorską Siecią Lokalnych Grup Działania podejmuje szereg działań, których celem
jest przyspieszenie przedłużającego się ponad miarę procesu przygotowania
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego procedur
uruchomienia środków przeznaczonych na konkursy grantowe. W marcu br.
Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy planuje uzgodnić z Urzędem Marszałkowskim terminy pierwszych naborów.

18 stycznia w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny obchodzono
98. rocznicę Powrotu Pomorza do
Macierzy i 73. zakończenia okupacji
hitlerowskiej Brodnicy. Z tej okazji
burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz
uhonorował zasłużonych dla Brodnicy. Swoje nagrody wręczył też samorząd powiatu.
W dowód uznania za działania na
rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego
w Brodnicy i promowanie miasta Medal Primus Inter Brodnicienses otrzymał dr Andrzej Jackiewicz.

Za zaangażowanie w życie społeczne i rozwój kultury w mieście członkowie Cechu Rzemiosł Różnych:
Marian Behrendt, Jan Lewandowski,
Kazimierz Piórkowski.
Podczas uroczystości burmistrz Jarosław Radacz uhonorowany został
listem i pamiątkową plakietą przez Automobilklub Toruński.

Info: LGD

Wyróżnienia starosty
brodnickiego otrzymali:

Bezpieczeństwo. Dwa auta dla policji
W grudniu 2017 roku w brodnickiej komendzie odbyło się uroczyste przekazanie dwóch radiowozów współfinansowanych w połowie przez samorządy i policję. Policjanci otrzymali również nowy sprzęt, laserowy ręczny
miernik prędkości oraz alkotest do pomiaru zawartości alkoholu w powietrzu
wydychanym. Urządzenia mają poprawić bezpieczeństwo na drogach powiatu brodnickiego.
Pojazdy zakupione zostały m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy
Miasta Brodnicy. Pieniądze na ten cel przeznaczyły również gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brzozie, Świedziebnia, Zbiczno, Osiek, Miasto i Gmina Górzno
oraz Starostwo Powiatowe. Kwota jaką otrzymali brodniccy policjanci na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych, to ponad 90 tys. złotych. Urząd
Miejski w Brodnicy na ten cel przeznaczył kwotę 20.000 zł.
Jeden pojazd trafił do policjantów Referatu Ruchu Drogowego i będzie służył na terenie całego powiatu, a drugi do Posterunku Policji w Górznie, który
obsługuje gminy: Świedziebnia, Górzno i Bartniczka.

(rwi)

Harmonogram
badań mammograficznych
W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 12 lutego br. przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa w Brodnicy,
firma WIRTUS PLUS Białystok przeprowadzi
bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
w wieku 50-69 lat (pełne roczniki 1949-1968).
Rejestracja na badania pod nr tel. 85 67 60
332 oraz 85 67 61 322 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz.

Medale Burmistrza Brodnicy otrzymali:
Hanna Laskowska - za wieloletnie
rozwijanie zdolności matematycznych
wśród uczniów w powiązaniu z wiedzą o naszym regionie – nauczyciel
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Brodnicy, Barbara Rochon - za długoletnie prowadzenie współpracy wśród
nauczycieli pedagogów – pedagog
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Brodnicy.
Za działania na rzecz ratowania
zdrowia i życia drugiego człowieka,
bezinteresowne oddanie dużej ilości
krwi - Honorowi Dawcy Krwi: Jerzy
Nawacki – 72,29 litrów.
Za zdobycie przez firmę ATLANTA
tytułu Mikroprzedsiębiorcy Roku 2016
oraz promowanie naszego miasta.
Krystyna Momot - właściciel firmy
ATLANTA w Brodnicy.

Za promowanie i kształtowanie
postaw obronnych i patriotycznych
wśród mieszkańców, szczególnie młodzieży. Ryszard Zieliński pracownik
służby cywilnej administracji wojskowej.
Za działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w mieście
i powiecie – członkowie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Brodnicy, który w tym roku
obchodzi jubileusz 50-lecia: Krystyna
Bakaniewicz, Sławomir Domański Prezes PZN, Jolanta Lewandowska, Grzegorz Lisiński, Danuta Runge.
Za działania na rzecz społeczności
lokalnej - prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Adam Kruszkowski – ROD „Zdrowie i Radość”, Stefan
Kruszyński – ROD „Nad Stawem”,
Henryk Schuetz – ROD „Ignacego Paderewskiego”.

Zdrowie. Bezpłatne badania
10.00-15.00. Do zarejestrowania na badanie
niezbędny będzie nr PESEL pacjentki.
Natomiast 2 marca br. przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa w Brodnicy Firma LUX MED
DIAGNOSTYKA Gdynia przeprowadzi badania
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Rejestracja na badania pod nr tel. 58 666-2-444
lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call
Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Wczesne wykrywanie
raka jelita grubego

W styczniu 2018 roku w Szpitalu Powiatowym w
Brodnicy ruszył program profilaktyczny pod nazwą:
„Wczesne wykrywanie raka jelita grubego”. Jego
celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w szczególności
obszarów uznanych za „białe plamy”) w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym
wykrywania raka jelita grubego do roku 2020. Re-

Medale pamiątkowe Ubi Concordia, Ibi Victoria dla: Józefa Mitury prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego
w Brodnicy, Barbary Kopańskiej - dyrektor Zespołu Szkół w Pokrzydowie,
Janusza Wiesiołka właściciela Wytwórni Okuć Meblowych w Brodnicy.
Statuetka Brodnicki Nenufar dla:
Małgorzaty Smoczyńskiej - sołtys
Janówka, Jana Orzecha za wybitne
osiągnięcia sportowe, Stanisławowa
Kosakowskiego, dyrektora gimnazjum
w Świedziebni.
Wyróżnienie starosty brodnickiego
dla: Franciszka Rupińskiego - właściciela Cukierni MIGO w Górznie, Daniela Zdziarskiego - właściciela Zakładu
Mechaniki Pojazdowej w Strzygach,
Andrzeja Kowalskiego - właściciela
PPHU „IZKAM” w Bobrowie, Adama
Kowalskiego - właściciela Zakładu Poligraficznego „Petit Graf” w Brodnicy,
Romana Hanuszewskiego - - prezesa
zarządu gminnego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bobrowie, Darii Szczecińskiej - szefowej sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brodnicy.

Zdjęcia: Paweł Stanny

alizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału
osób w wieku aktywności zawodowej w badaniach
profilaktycznych z zakresu wykrywania raka jelita
grubego. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS to 850 kobiet i 850 mężczyzn.
Wartość projektu: 1 195 032,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 1.015.777 zł. Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat, które po zgłoszeniu się zostaną poddane bezpłatnemu badaniu
kolonoskopii. Program przewiduje także bezpłatne
leki w ramach projektu, bezpłatne znieczulenie
podczas badania oraz zwrot kosztów dojazdu.
Informacje i zapisy pod nr. tel. ZOZ w Brodnicy: (56) 668-92-39.
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Wybrane wydarzenia 2017 roku
Styczeń
19 stycznia w Pałacu Anny
Wazówny pierwsi brodniczanie
odebrali Karty Seniora. Z karty
korzysta ponad 600 osób, które
ukończyły 60. rok życia. Uprawnia ona do korzystania z rabatów
na produkty i usługi przedsiębiorstw oraz instytucji biorących
udział w programie. Jednym z
celów jest stworzenie jak najszerszej oferty promocyjnej dla
osób starszych.
25 stycznia zmarł Ryszard
Przybylski, poeta, publicysta,
pedagog. W 2012 roku otrzymał
z rąk burmistrza miasta Medal
Primus inter Brodnicienses.
27 stycznia na kolegium burmistrza dyskutowano nad projektem uchwały dotyczącej nowej
organizacji sieci szkół od 1 września br. Miało to związek z reformą oświaty przywracającą 8 - letnią szkołę podstawową, 4 - letnie
liceum i likwidacją gimnazjów.

Luty
15 lutego upłynął termin składania projektów przez mieszkańców Brodnicy w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Do magistratu
wpłynęły 22 propozycje inwestycji. Głównie dotyczące infrastruktury sportowej, edukacyjnej
i rekreacyjnej. Wybrane projekty,
zrealizowane będą w 2018 roku.
Łączna kwota wszystkich zadań
nie będzie mogła przekroczyć
600 tys. zł.
19 lutego gościł w Brodnicy
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE. Brodnicka publiczność w czasie dwugodzinnego koncertu podziwiała
wspaniałe stroje, taniec i śpiew.
26 lutego zmarł Leon Krysiński. Działacz lewicowy, były naczelnik i burmistrz miasta w latach 1998 – 2002.

Marzec
1 marca Straż Miejska w Brodnicy obchodziła 25-lecie istnienia. 15 kwietnia 1992 r. Brodniczanie po raz pierwszy zobaczyli
umundurowaną straż miejską na
ulicach miasta.
Do pierwszych brodniczan
trafiły „Koperty życia”. Są one
potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności
udzielenia pomocy: informacje
o obecnych i przebytych chorobach, uczuleniach, rodzajach
przyjmowanych leków.

Kwiecień

tylko 1160 zł. W dalszej kolejności harcerze zdobyli na remont
najpierw 850 tysięcy zł z dotacji
RPO, a potem jeszcze 350 tys. zł
z urzędu marszałkowskiego.

3 kwietnia ruszyła ostatnia
edycja programu dotującego
remonty kamienic w zabytkowej części Brodnicy. W budżecie
miejskim zabezpieczono na ten
cel 60 tysięcy złotych, Dotacja
może wynieść nawet 40 procent
kosztów inwestycji.
14 kwietnia rozpoczęły się
konsultacje społeczne do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy. To
wieloletni plan działań w sferze
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego
celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania
się o środki na rewitalizację, m.in.
z funduszy unijnych. Konsultacje
trwały do połowy maja.
4 kwietnia w wieku 67 lat
zmarł zasłużony dla polskiej piłki
nożnej trener, długoletni szkoleniowiec brodnickiej Sparty Walentyn Guszczyn. Urodził się 25
sierpnia 1949 roku w Zimownikach koło Rostowa nad Donem
w Rosji, w rodzinie o ukraińskim
pochodzeniu. Był absolwentem
Akademii Wychowania Fizycznego w Moskwie i Kijowie. Osiedlił się na stałe w Polsce i osiadł
w Brodnicy.
18 kwietnia zmarł niemiecki
przyjaciel Brodnicy Rudolf Birkholz. Urodził się 31 maja 1931
roku w Konojadach. W 1934
roku przeniósł się z rodzicami
do Brodnicy, gdzie jego ojciec
został proboszczem parafii wyznania Ewangelicko-Unijnego.
W styczniu 1945 roku z całą rodziną wyjechał do Niemiec, ale
łączność z Brodnicą utrzymywał
aż do śmierci. Autor wielu książek o naszym mieście.
21 kwietnia w hali OSiR odbył się towarzyski mecz bokserski Polska - Niemcy w ramach
Światowej Konfrontacji Boksu
Olimpijskiego. Mecz zakończył
się zwycięstwem drużyny polskiej 12:8.
kwietnia Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej świętowało
jubileusz 25-lecia działalności.
Z tej okazji firma otrzymała z rąk
burmistrza Jarosława Radacza
statuetkę z tytułem Primus Inter
Brodnicienses.
Trwał remont i zewnętrzna
odnowa obiektów muzealnych
w Brodnicy. Prace dotyczyły
malowania blend, założenia kol-

Na sesji 12 września burmistrz
Jarosław Radacz zaproponował radnym uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
gminie Czersk na usuwanie skutków nawałnicy. Pomocy finansowej udzielono w formie dotacji
celowej w wysokości 50 tys.
zł. Z myślą o poszkodowanych
w nawałnicach 3 września zorganizowano również koncert charytatywny „Brodniczanie Gminie
Brusy” w wykonaniu Ryszarda
Rynkowskiego.

Ciężarówka Coca-Coli nocą na brodnickim rynku
ców przeciw gołębiom, remontu dachów oraz rynien i pasów
podrynnowych, a także naprawy
mostu nad zamkową fosą. Koszty remontu wyniosły 100 tys. złotych. Pieniądze na ten cel zostały
przekazane z Urzędu Miejskiego.
Zakończono procedury przetargowe dotyczące budowy
ścieżki rowerowej w ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą drogową. Zadanie obejmowało
przebudowanie jezdni o szerokości 6 metrów, o nawierzchni
asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem. Powstała również
ścieżka rowerowa z chodnikiem.

Maj
Podczas majowej sesji Rady
Miejskiej
radni wyrazili zgodę na zwiększenie środków finansowych (o ponad sześćset
tysięcy złotych) pozwalających
na budowę ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ścieżki rowerowe na al. Józefa Piłsudskiego
i ul. Wiejskiej. W późniejszym
terminie Urząd Miejski wspólnie
ze starostwem brodnickim zrealizował budowę także ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Kolejowej.
Brodnica uzyskała tytuł „Gmina na 5!” w najnowszej odsłonie
rankingu przygotowanego przez
Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie
Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czerwiec
Rozpoczęto prace inwestycyjne na brodnickich ulicach
i chodnikach. Roboty realizowano m.in. na ulicy: Zawiszy Czarnego, Wyspiańskiego, Dworcowej, PCK, Kombatantów, Żwirki
i Wigury oraz Krętej. Wspólnie
ze Starostwem Powiatowym
w Brodnicy przebudowano drogę i chodnik na ulicy Kolejowej
od ronda Olsztyńskiego do ulicy
Karbowskiej. Remontu doczekał
się także parking naprzeciwko szpitala przy ulicy Wiejskiej
w Brodnicy. Do końca października przebudowano jezdnie na
siedmiu brodnickich ulicach:
Agrestowej, Jagiellońskiej, Nowej, Skwarnej, Tatrzańskiej, Wesołej i Norwida.

Lipiec
Pasowanie na uczniów w przywróconej SP nr 3

1 lipca zmarł Wacław Derlicki
- długoletni burmistrz Brodnicy,
były starosta nowomiejski, rad-

ny miejski i wojewódzki. Urodził
się 19 lutego 1944 roku w Poznaniu. Jego kadencje burmistrza
miasta przypadły na lata 19901998 (w latach 1998-2002 był
starostą nowomiejskim). W latach 2002-2010 ponownie piastował urząd burmistrza.
6 lipca weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Brodnicy z 13
czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
nazw ulic w Brodnicy. Uchwałą
zmieniono następujące nazwy
ulic: Armii Ludowej na Bieszczadzką, Gwardii Ludowej na Podhalańską, Wincentego Rzymowskiego
na płk. Aleksandrowicza, Adama
Rapackiego na Gen. Andersa.
W ramach wakacyjnego kalendarza kulturalnego na terenie
miasta odbyło się wiele ciekawych imprez, m.in. szósta edycja
festiwalu Rap&Reggae Night, koncert balkonowy, koncert multiinstrumentalistki Moriah Woods,
XII Międzynarodowy Jarmark
Ekologiczny,
Międzynarodowe
Lato Artystyczne Bachotek 2017,
I Ogólnopolski Zjazd Fanów Katarzyny Puzyńskiej, koncert Zenka
Martyniuka i Przyjaciół. Podczas
wakacji podległe Urzędowi Miasta placówki kultury organizowały
dwutygodniowe zajęcia.

Sierpień
Jeszcze przed rozpoczęciem
okresu grzewczego rozpoczęto
modernizację kotłowni przy ulicy
Malickiego na paliwo gazowe.
Do tej pory kotłownia zasilała
budynki za pomocą miału węglowego, co powodowało zanieczyszczenie środowiska. Mimo
przejścia na inne paliwo, PEC
nie zdecydował się podnieść
cen ogrzewania. Z panoramy
miasta ubył kolejny zatruwający
środowisko komin.

Burmistrz Jarosław Radacz
podpisał list intencyjny z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie
dalszej gazyfikacji miasta. Konsekwencją tych działań są prace związane z podłączeniem do
sieci gazowniczej mieszkańców
osiedli Grażyny oraz Ustronie.
Inwestycja zostanie podzielona na kilka etapów. Pierwszym
z nich będzie wyłonienie w przetargu wykonawcy, który zgazyfikuje osiedla.
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Największe zmiany objęły
Gimnazjum nr 1 przy ul. Wiejskiej, które przekształcone zostało w Szkołę Podstawową nr 3.
W SP nr 3 zaczęły funkcjonować
dwa oddziały klas pierwszych,
czwartych i siódmych. Oprócz
tego w budynku nadal pozostają
uczniowie gimnazjum.
W pierwszej połowie września
rozpoczął się remont parkingu
przy ulicy Wiejskiej. Wykonano
nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej, na podbudowie
z kamienia łamanego. Wartość
zadania to 58 tysięcy złotych.
Wykonano 830 metrów kwadratowych utwardzonej powierzchni.
W tym miesiącu roboty drogowe
przeprowadzono m.in na ulicach:
Wesołej, Skwarnej Sudeckiej, Tatrzańskiej oraz Nowej.
Ruszyły prace przy budowie
boiska wielofunkcyjnego przy
SP nr 1. Przedmiotem zamówienia było boisko do piłki ręcznej,
tenisa i siatkówki. Na jego obrzeżach, wzdłuż jego dłuższych
wymiarów, usytuowane będą
stojaki z tablicą do koszykówki.
Kolejne zadanie inwestycyjne
dotyczące oświaty miało związek z budową windy dla osób
niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej nr 4.

Październik
14 października odbyła się
konsekracja kościoła pw. Matki
Bożej Fatimskiej w Brodnicy. Poświęcenia świątyni dokonał biskup diecezjalny ks. bp Andrzej
Suski. W uroczystości brali udział
wierni i duchowni na czele z ks.
kan. Gabrielem Aronowskim proboszczem parafii pw. Matki
Bożej Fatimskiej. Parafię MBF wyznaczono 8 września 1996 roku
jaką trzecią w Brodnicy.
Zakończyły się tegoroczne
prace konserwatorskie w kościele farnym w Brodnicy. Odbioru
prac na północnej ścianie prezbiterium oraz korpusie nawowym
dokonał Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu.

Listopad
Od 2 listopada na terenie Brodnicy trwa stan alarmowy związany z wysokim poziomem Drwęcy.
Rzeka przekroczyła stan alarmowy
wynoszący 260 cm o 17 cm.
21 listopada w Urzędzie Miejskim podpisano umowy w sprawie przygotowania porozumienia
cywilno-prawnego
będącego
podstawą funkcjonowania Klastra
Energii oraz opracowania strategii
funkcjonowania pn.: „Brodnicki
Klaster Energii”.

Grudzień
19 grudnia na brodnickim
rynku gościła ciężarówka CocaColi. Rozmaite atrakcje związane
z tym wydarzeniem trwały od
godzin popołudniowych do wieczora i przyciągnęły gości z wielu
rejonów Polski.
20 grudnia na Dużym Rynku
odbyło się Świąteczne Spotkanie Mieszkańców Brodnicy.
W trakcie imprezy brodniccy
harcerze przekazali Betlejemskie
Światło Pokoju. Był także poczęstunek, część artystyczna, a także prezentacja najpiękniejszych
lampionów adwentowych.
W tegorocznej edycji rankingu Jednostek Samorządu
Terytorialnego
Zrównoważonego Rozwoju liderem w województwie kujawsko-pomorskim
w gminach miejskich była Brodnica. W kategorii gminy miejskie
Brodnica uplasowała się na 45
miejscu w kraju.

Przygotował:
Paweł Stanny

14 sierpnia zmarł w wieku 68
lat Henryk Zdunkowski - długoletni prezes brodnickich wodociągów.

Wrzesień
1 września uroczyście otwarto nową siedzibę brodnickich
harcerzy przy ulicy Nad Drwęcą
30. Gruntownie odnowiony budynek willi Krasińskiego stał się
Domem Harcerza służącym druhom oraz lokalnej społeczności.
W maju 2015 roku Rada Miejska przychyliła się do wniosku
burmistrza Jarosława Radacza
o odstąpienie harcerzom budynku za 1 procent wartości, czyli

Nowa siedziba brodnickich harcerzy

Ferie 2018
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FERIE ZIMOWE BDK
21 lutego – środa
godz. 10:00 - 13:00
Turniej Gier Stolikowych
22 lutego - czwartek
godz. 10:00 - 13:00
godz. 10:00 - ferie z Kinoteką
Brodnica (seans otwarty)
Zajęcie plastyczne - „Mali projektanci”
godz. 11:00 - 14:00 - otwarte
warsztaty wokalne.

12 lutego – poniedziałek,
godz. 10:00-13:00. Omówienie
programu i zapoznanie z regulaminem zajęć. Zabawy i gry integracyjne - „Przełamujemy lody”.
Zajęcia plastyczne - przygotowania do balu (maski, nakrycia głowy, stroje)
13 lutego – wtorek
godz.10:00 - 13:00. Bal karnawałowy
14 lutego – środa
godz.10:00 - 13:00. Zajęcia
plastyczne - „Przypadek w kształtowaniu obrazu”. Zajęcia taneczne - Zumba®Kids. Zabawy i gry
animacyjne.
godz. 11:00 - 14:00 - otwarte
warsztaty wokalne.
godz. 18:00 - Kinoteka na Walentynki („Po prostu przyjaźń”,
„Broken flowers”, reż Jim Jarmusch)
15 lutego – czwartek
godz. 10:00 - 13:00

godz. 10:00 - ferie z Kinoteką
Brodnica (seans otwarty)
11:00-14:00 - otwarte warsztaty wokalne.
godz. 11:30 - zajęcia plastyczne - „Dobre i złe pasje” (pogadanka i wspólne malowanie)

23 lutego – piątek
godz. 10:00 - 13:00
,,Bezpiecznie przez świat”
– zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, wykonanie
plakatu propagującego sztukę
rozwiązywania konfliktów, bez
użycia przemocy.
godz. 11:00 - 14:00 - otwarte
warsztaty wokalne.
Zabawy z chustą animacyjną.

25 lutego – niedziela
godz. 12:00 - „SEANS Z MAMĄ
I TATĄ” (seans adresowany do
dzieci w wieku szkolnym)
godz. 14:00 - „KINO MALUCHA” (seans adresowany od niemowlaka do przedszkolaka)
WSZYSTKIE SEANSE KINOTEKI BRODNICA SĄ BEZPŁATNE
Zapisy na otwarte warsztaty
wokalne - tel. 509 859 932

17 lutego - sobota
godz. 16:00 – KINOTEKA ZAPRASZA: „KINO MÓWI” (blok
poświęcony filmom dokumentalnym, społecznie zaangażowanym)

Zadanie dofinansowane przez
Urząd Miejski Brodnicy z Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

19 lutego – poniedziałek
godz. 10:00 - 13:00
Warsztaty cyrkowe – „Delikatesy Sztuki Cyrkowej”
Zajęcia taneczne - Zumba®Kids
Zabawy z chustą animacyjną
20 lutego – wtorek
godz. 10:00 - 13:00
godz. 10:00 - ferie z Kinoteką
Brodnica (seans otwarty)
Zajęcia plastyczne - plakat filmowy
godz. 11:00 - 14:00 - otwarte
warsztaty wokalne.

Ferie w Hufcu Pracy

19 lutego (poniedziałek)
godz. 10.00 - 10.30 Spotkanie organizacyjne
godz. 10.30 - 12.30 Zajęcia z doradcą zawodowym
MCK i pośrednikiem pracy
godz. 12.30 - 14.30 Turniej Xbox
20 lutego (wtorek)
godz. 11.00 - 13.00 Dart, piłkarzyki, gry planszowe
godz. 13.00 - 14.00 Wyjście na basen
21 lutego (środa)
godz. 10.00 - 12.00 zajęcia sportowe w Stowarzyszeniu
Aktywna Kałaska

Muzeum w Brodnicy zaprasza...
Dzieci i młodzież muzeum zaprasza do piwnic zamkowych we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 10.00 - 14.00, w okresie od 13 do 24 lutego.
W ramach zajęć realizowany będzie program wychowawczo-profilaktyczny „Budujemy udane życie”, którego celami są: integracja grupy,
pogłębianie odpowiedzialności za siebie, przekonanie uczestników zajęć
o szkodliwości picia alkoholu i zażywania narkotyków, umiejętność podejmowania decyzji, wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów
radzenia sobie z nimi, zaproponowanie alternatywnych form spędzanie
czasu wolnego, wprowadzenie norm sprzyjających zdrowemu stylowi życia, uwrażliwienie zdolności na potrzeby innych osób, zwrócenie uwagi na
potrzebę pomocy zwierzętom.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zapisywanie dzieci, telefon: (56) 49-847-87.

Uwaga! Przynieść obuwie na
zmianę!

16 lutego – piątek
godz. 10:00 - 13:00
Zajęcia plastyczne - „Nasi mali
przyjaciele - zwierzęta w sztuce”
Zabawy z chustą animacyjną
Zajęcia taneczne - Zumba®Kids
godz. 11:00 - 14:00 - otwarte
warsztaty wokalne.
godz. 18:00 - KINOTEKA ZAPRASZA: „KINO MOCNE” („Milczenie”, reż. Martin Scorsese)

Tak jak co roku, tak i w te ferie, Hufiec Pracy w Brodnicy
zaplanował dla swoich uczestników i absolwentów wiele atrakcji. W programie znajdują się bardzo różnorodne
zajęcia, które pozwolą na ciekawe spędzenie drugiego
tygodnia ferii.

nr 324, luty 2018

godz. 13.00 - 15.00 Turniej w Kręgle
22 lutego (czwartek)
godz. 11.00 - 13.00 Dart, piłkarzyki, gry planszowe
godz. 13.00 - 14.00 Wyjście na basen
23 lutego (piątek)
godz. 9.00 - 16.00 Wycieczka do Grudziądza (kino, lodowisko, spacer po starówce)
Tak ciekawą ofertę spędzenia drugiego tygodnia ferii
udało się zorganizować dzięki uprzejmości burmistrza
miasta Brodnicy, Jarosława Radacza oraz dyrektorów
podległych urzędowi miejskiemu jednostek: dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 - Tomasza Wysockiego i dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy - Roberta Stańko.
W organizację zajęć włączyły się także Stowarzyszenie
Społeczne Aktywna Kałaska i Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu.

13 lutego (wtorek)
- Omówienie programu i zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem zasad dotyczących bezpieczeństwa.
- „Krąg prezentacji” (przełamywanie onieśmielenia, integracja
grupa).
- Wykonanie kart i serc walentynkowych – zajęcia manualne
i plastyczne.
		
14 lutego (środa)
- Zabawy na dobry klimat
w grupie.
- Figurki zwierząt z szyszek
i kasztanów (sowy, ślimaki, kotki)
– zajęcia manualne.
- Gry i zabawy ruchowe na
świeżym powietrzu.
15 lutego (czwartek)
- Gry i zabawy na dobry klimat
w grupie.
- Średniowieczna Brodnica i jej
zabytki – wycieczka do modeli
prezentowanych przy parafii pw.
Jezusa Miłosiernego.
- Projekcja filmów przedstawiających życie codzienne w średniowieczu.
16 lutego (piątek)
- Gry i zabawy na dobry klimat
w grupie.
- „Świat plasteliny” - modelowanie i lepienie (podstawki pod
kubki, biżuteria).
- Przygotowanie wystawy
z wykonanych prac.
20 lutego (wtorek)
- Gry i zabawy ruchowe.
- „Zwierzęta zimą” - spotkanie
z pracownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej.
- Wykonywanie i ozdabianie
karmników dla ptaków.
21 lutego (środa)
- Gry i zabawy na dobry klimat
w grupie.
- Wykonywanie broszek z filcu.
- Zawody w kręgle.
22 lutego (czwartek)
- Gry i zabawy ruchowe.

- „Mój pamiętnik” - zajęcia manualne.
- Szukanie cukierków na zamkowej wieży.
23 lutego (piątek)
- Gry i zabawy na dobry klimat
w grupie.
- Zgaduj – zgadula.
- Biesiada rycerska.
- Ognisko, pieczenie kiełbasek.
- Podsumowanie zajęć.
24 lutego (sobota)
- Wycieczka pociągiem na trasie Brodnica-Rypin – Brodnica udział w konkursach i zabawach
organizowanych przez obsługę
pociągu..

Gminne
nieruchomości
w przetargu

Nabór wniosków na
utylizację azbestu
Czytaj str. 2

Czytaj str. 4

Od bieżącego roku wszystkie
wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich oraz płatności
obszarowych z PROW muszą zostać
złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Czytaj str. 4

W GMINIE BRODNICA
www.brodnica.ug.gov.pl

nr 1 luty 2018 rok

Szanowni Czytelnicy!
Dziś otrzymujecie po raz pierwszy wkładkę do miesięcznika „Ziemia Michałowska” zatytułowaną „W Gminie Brodnica” poświęconą
sprawom, problemom i wydarzeniom w naszej gminie.
W tym miejscu chcę wyrazić słowa podziękowania burmistrzowi
Brodnicy Jarosławowi Radaczowi za możliwość prezentacji tego,
co dzieje się w gminie Brodnica w „Ziemi Michałowskiej”. Dzięki
temu mieszkańcy gminy Brodnica i miasta Brodnicy będą mogli w
jednym czasopiśmie uzyskiwać informacje o sprawach jakimi na co
dzień zajmują się tak blisko sąsiadujące ze sobą samorządy, a przy
okazji mam nadzieję, bardziej się poznać.
Życzę Państwu miłej lektury.
Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica

Tradycją pielęgnowaną
przez władze gminy Brodnica
jest udział w uroczystościach
upamiętniających ważne
zdarzenia historyczne regionu. 18 stycznia br. odbyła
się uroczystość 73. rocznicy
wyzwolenia Brodnicy oraz 98.
rocznicy powrotu Pomorza do
Macierzy.
W imieniu mieszkańców
gminy Brodnica kwiaty pod
Pomnikiem Wdzięczności
przy ulicy 3 Maja w Brodnicy
złożył wójt Edward Łukaszewski wraz z delegacją pracowników urzędu gminy.
Marzanna Karbowska

Kwiaty składa delegacja gminy
Brodnica

W Pałacu Anny Wazówny
w Brodnicy odbyła się uroczystość wręczenia Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Inwestycje wodne
i kanalizacyjne
W związku z intensywnym
rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Brodnica, systematycznie rozwijana
jest infrastruktura wodociągowa
i kanalizacyjna w wielu rejonach.
Wszystko po to, aby w jeszcze
większym stopniu spełniać oczekiwania mieszkańców dotyczące
dostępu do usług komunalnych.
Priorytetami w bieżącym roku są
budowa sieci wodociągowych
oraz modernizacja i rozbudowa
kanalizacji wraz z pompowniami
ścieków.
4 stycznia wójt gminy Brodnica
Edward Łukaszewski podpisał
umowę z firmą Zakład Usług
Wodno-Wodociągowych Krzysztof
Czajkowski z Brodnicy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz
modernizację przepompowni
ścieków. Inwestycja ta ma na celu
zapewnienie usług odbioru ście-

ków bytowych w Podgórzu oraz
modernizację przepompowni ścieków w Karbowie i Kominach. Koszt
tego zadania, zgodnie z wynikiem
przetargu, to nieco ponad 429 tys.
zł. Zakończenie robót planowane
jest do końca kwietnia br. W ramach tej inwestycji powstanie sieć
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
o długości około 275 m w Podgórzu oraz zmodernizowane zostaną
dwie przepompownie ścieków
w Karbowie przy ul. Liliowej oraz
w Kominach przy ul. Kruczej.
W odpowiedzi na wnioski
mieszkańców, w budżecie 2018
roku znalazła się budowa sieci
wodociągowej w Karbowie,
Kominach oraz Moczadłach, na
terenach planowanych inwestycji
mieszkaniowych. 19 stycznia
br. wójt gminy podpisał pierwszą z umów w tym zakresie - na
budowę sieci wodociągowej

Fot. Jednostka Wojskowa w Brodnicy

W rocznicę wyzwolenia

tr. 2

Czytaj s

Podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i modernizację
przepompowni ścieków

w miejscowościach: Opalenica
i Kozi Róg. Inwestycja ma na celu
poprawę jakości świadczonych
usług, zwiększenie wydajności
sieci w południowej części gminy. Wykonawcą robót jest firma
Usługi Koparko-Ładowarką –
Krzysztof Lomania z miejscowości Wybudowanie Michałowo.
Zaoferowana cena wyniosła
około 205 tys. zł. W ramach tego
zadania powstanie sieć wodociągowa o długości ok. 1298 metrów, w tym 125 m do wykonania
metodą przewiertu sterowanego.
Powstała sieć połączy istniejące
wodociągi w Opalenicy i Kozim
Rogu. Zamontowane zostaną
także hydranty. Zakończenie tej
inwestycji planowane jest do
końca sierpnia br.
Paweł Szczechowski

Nowy sprzęt do utrzymania dróg gminnych
Gmina Brodnica ma na
swoim terenie
227 km
dróg gminnych, z tego 126
km posiada status drogi pu-

blicznej, pozostałe stanowią
drogi wewnętrzne. Rokrocznie kolejne drogi nabierają
kategorii dróg publicznych.

Duży ciągnik z ładowaczem

Obecnie ponad 22 km dróg
posiada utwardzoną nawierzchnię. Pozostałe drogi
to drogi o nawierzchni gruntowej. Ich stan jest co roku
poprawiany poprzez profilowanie równiarką i wzmacnianie materiałami utwardzającymi.
By sprostać zadaniom
bieżącego
utrzymania
i przygotowania dróg pod
inwestycje
przewidziane
w przyjętym przez Radę
Gminy Brodnica „Planie rozwoju sieci dróg gminnych
w gminie Brodnica na lata
2016-2030” w minionym
roku zakupiono nowe ciągniki i urządzenia drogowe.

W 2017 roku baza techniczna zwiększyła się o ciągnik rolniczy new holland
wraz z ładowaczem czołowym kupiony za 386 tys. zł,
ciągnik rolniczy new holland
boomer 50 wraz z pługiem
odśnieżnym metal – technik
1820 i kosiarką bijakową
unia group kornik l 1,35 za
kwotę 138,4 tys. zł, kosiarkę
ciągnikową 1,6 pronar bbk
160 do wykaszania poboczy dróg za kwotę 22,7 tys.
zł, posypywarkę pronar za
42 tys. zł i zamiatarkę pronar
do utrzymania dróg, chodników i placów o nawierzchni
twardej za kwotę 18,5 tys. zł.
Paweł Wiśniewski

Zamiatarka podczas pracy
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W Gminie Brodnica
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Maksymalna kwota 4.000 zł

Dotacje na budowę
przydomowych oczyszczalni

Święto pełne uśmiechu
Dzień Babci i Dzień
Dziadka to jedne z najpiękniejszych, łączących pokolenia świąt. Uroczyście
obchodzono je w Szkole
Podstawowej w Gortatowie, a mottem były słowa: „Kochani, dziś okazja
rzadka, mamy Dzień Babci oraz Dziadka…”
Z tej okazji dzieci z klas
młodszych oraz przedszkolacy zaprosili swoje

kochane Babcie i Dziadków, aby uczcić ich święto. Licznie przybyli goście,
mieli okazję podziwiania
swoich wnucząt w specjalnie przygotowanych
programach
artystycznych.
Najmłodsi
zaprezentowali jasełka, a starsi
uczniowie
recytowali
wiersze i śpiewali piosenki. Nie zabrakło także
zabawnych inscenizacji.

Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role,
a goście ze wzruszeniem
oglądali występy. Po części artystycznej dzieci
wręczyły swoim najbliższym własnoręcznie wykonane upominki i laurki.
Miłym zakończeniem spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez
mamy uczniów.
Zenon Matuszewski

Teren gminy Brodnica ze
względu na jej uwarunkowania związane z rozproszeniem zabudowy oraz
znacznymi różnicami w
ukształtowaniu terenu, nie
pozwala w wielu miejscach
doprowadzić sieć kanalizacji sanitarnej. Budowa byłaby droga i mało efektywna.
Dlatego rok temu (1 lutego
2017 r.) Rada Gminy Brodnica podjęła uchwałę w
sprawie określenia zasad,
trybu udzielania i sposobu
rozliczania dotacji celowej
osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na
dofinasowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu
Gminy Brodnica.
Zgodnie z warunkami
określonymi w tej uchwale
można składać wnioski w
sprawie przyznania dotacji
na dofinansowanie budowy
przydomowej oczyszczalni
ścieków. Nabór wniosków
odbywa się w trybie ciągłym. Maksymalna dotacja
wynosi do 4.000 zł i nie wię-

cej niż 80 proc. poniesionych wydatków związanych
z budową oczyszczalni.
Także w tym roku
gmina posiada możliwość
dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska,
polegających na budowie
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dofinansowanie odbywa
się w formie dotacji udzielanej z budżetu gminy. Nabór wniosków prowadzony

jest w trybie ciągłym aż do
wyczerpania środków.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie
Gminy Brodnica, Referat
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Inwestycji, Brodnica,
ul. Mazurska 13, pok.
311-313 lub pod numerem
telefonu (56) 494-16-30
lub 31.
Paweł Szczechowski

Nabór wniosków
na utylizację azbestu

Zwrot akcyzy dla rolników
Każdy rolnik, który chce
odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT.
W lutym składa się wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej potocznie
zwane akcyzą dla rolników.
W terminie od 1 do 28 lutego
należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta lub burmistrza, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 sierpnia 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r.

Za producenta rolnego
uznaje się osobę fizyczną,
osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, będącą
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku rolnym uważa się
obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub
jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych
o powierzchni przekraczającej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
z wyjątkiem gruntów zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza.

Limit zwrotu podatku w 2018
roku wynosić będzie: iloczyn 86 zł i ilości ha użytków
rolnych, czyli 86 zł za każdy
hektar fizyczny posiadanych
użytków rolnych. Pieniądze
wypłacone zostaną w terminie
3 - 30 kwietnia br.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią
przedmiot współposiadania,
zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę (zgoda będzie

wyrażana we wniosku i nie
dotyczy współmałżonków).
Wzór wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia
ministra rolnictwa i rozwoju wsi
z 28 czerwca 2013 r. w sprawie
wzoru wniosku o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
i jest również dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl), a także
udostępniony w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13,
w pokoju 209.
Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
zostały uregulowane w ustawie
z 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.

Sylwia Gołębiewska

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu
usuwania azbestu „Azbest
- 2018” ogłaszamy, że zainteresowani mieszkańcy
planujący wymianę pokryć
dachowych azbestowych
mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest na rok 2018.
Dofinansowaniem
zostaną objęte zadania ujęte
w „Gminnym programie
usuwania azbestu z terenu
gminy Brodnica”. Dofinan-

sowanie obejmuje koszty
związane z demontażem,
transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych
elementów zawierających
azbest. Dofinansowaniem
nie będą objęte koszty
związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
W związku z powyższym
osoby planujące w 2018
roku usunięcie wyrobów
zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane
są do złożenia w Urzędzie
Gminy Brodnica w terminie
do 2 marca br. kompletnego wniosku oraz zgłoszenia
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę potwierdzone datą

wpływu przez Starostwo
Powiatowe w Brodnicy.
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy
Brodnica, ul. Mazurska
13, pok. nr 312, II piętro
i na stronie internetowej:
www.brodnica.ug.gov.pl.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym
rozpatrzeniu
wniosku o udzielenie dofinansowania na utylizację
azbestu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Demontażem, transportem i utylizacją odpadów
azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie gminy zajmie się firma
wyłoniona w przetargu/
zapytaniu. Prace należy tak
zorganizować, żeby ostateczny termin zakończenia
nastąpił do końca października br. Informacji udziela
Referat Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy Brodnica, pok.
312, tel. 56 49-416-30.
Edyta Zabłotna
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W Gminie Brodnica

Zasady udzielania patronatu wójta

Spotkanie z opiekunami świetlic

Ferie w gminie Brodnica
Jak w poprzednich latach, także w czasie tegorocznych ferii zimowych w
gminie Brodnica będą odbywały się nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Będą to zajęcia z progra-

mem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
oraz zajęcia sportowe. Zapisy na zajęcia przyjmują
wyznaczeni opiekunowie
– nauczyciele szkół gminy

Brodnica. Szczegółowych
informacji udziela także
Referat Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia Urzędu
Gminy Brodnica, tel. (56)
49-416-38.
Anna Śliwińska

Zajęcia z programem profilaktycznym
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

W Urzędzie Gminy Brodnica odbyło
się 26 stycznia pierwsze w tym roku spotkanie wójta gminy Brodnica z opiekunami świetlic, podczas którego omówiono
nowe zasady dotyczące wynajmu świetlic oraz ich rozliczania. Spotkanie było
także sposobnością do podziękowania
opiekunom za ich dotychczasową pracę
i podpisania z nimi umów na kolejny rok.
W związku z tym, że Kazimiera Jadzińska – wieloletni opiekun świetlicy
z Mszana zrezygnowała z dalszej opieki
nad świetlicą wójt Edward Łukaszewski
podziękował jej za długoletnią pracę
oraz wręczył upominek i kwiaty.
Przy tej okazji wójt poinformował
uczestników spotkania o planach
utworzenia Gminnego Ośrodka
Kultury i zasadach jego funkcjonowania. Omówił także reguły uzyskiwania
patronatu wójta gminy nad imprezami.
Powiedział, jak się o niego ubiegać
i jakie z uzyskanym patronatem wiążą
się obowiązki dla organizatorów oraz
opiekunów świetlic.
Emilia Kwiatkowska

12 lutego
13 lutego
12 lutego
16 lutego
12 lutego
13 lutego
14 lutego
12 lutego
13 lutego

Zajęcia sportowe

12 lutego
14 lutego
15 lutego
12 lutego
13 lutego
14 lutego
15 lutego
15 lutego
16 lutego

Wójt Edward Łukaszewski dziękuje Kazimierze Jadzińskiej za opiekę nad świetlicą

Decyzję podatkową doręczy sołtys
Początek roku to okres wystawiania i doręczania decyzji podatkowych. Zasadą jest,
iż organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem. W gminie Brodnica doręczaniem decyzji podatkowych zajmują się
sołtysi danego sołectwa. Nie otrzymują za
to dodatkowego wynagrodzenia.

Powinni do wszystkich drzwi mieszkańców zapukać w lutym. Listę sołtysów można znaleźć na stronie internetowej www.
bip.brodnica.ug.gov.pl. (zakładka: Władze
i struktura organizacyjna/Sołectwa).
Sylwia Gołębiewska

Urząd Gminy Brodnica potwierdzi

Przedsiębiorco, załóż profil zaufany
Ministerstwo Cyfryzacji
zachęca przedsiębiorców
do zakładania Profili Zaufanych. W związku z tym
poniżej zamieszczamy kilka
przydatnych informacji.
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy
urzędowe bez wychodzenia
z domu, online w serwisach
administracji
publicznej.
Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim
już teraz powinni to zrobić
przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi
przedsiębiorcy – płatnicy
VAT, zatrudniający do 10
osób, o obrotach nieprze-

kraczających 2 mln euro
rocznie (także prowadzący
jednoosobowe działalności
gospodarcze) - najpóźniej
do 26 lutego 2018 r. po raz
pierwszy muszą wysłać do
systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za
dany okres. Przesyła się go
wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są
bezpośrednio z systemów
finansowo-księgowych
przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który

ułatwia jego przetwarzanie.
Do prawidłowego złożenia
i wysłania Jednolitego Pliku
Kontrolnego potrzebny jest
certyfikat kwalifikowany lub
Profil Zaufany (eGO). JPK
trzeba też uwierzytelnić.
Mikroprzedsiębiorcy, którzy
nie chcą mieć problemów
z przesłaniem JPK_VAT, już
dziś powinni bezpłatnie założyć Profil Zaufany.
Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl.
Przypominamy, że profil
zaufany można także potwierdzić w Urzędzie Gminy Brodnica.
Justyna Klimowska

W Szczuce

Ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy
Rzecz dzieje się w Biurze Spełniania Marzeń. Jest to biuro,
w którym spełnia się ludzkie marzenia o czystym środowisku
naturalnym. Pod tą tajemniczą nazwą, twórcy scenariusza ukryli
Ministerstwo Ochrony Środowiska. Pewnego dnia w biurze wybucha skandal, gdyż zostają z niego skradzione wszystkie marzenia o
czystym powietrzu, wodzie i ziemi.
Do wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia zostaje powołany
inspektor Zgroza. Prowadzi on dochodzenie niczym Sherlock
Holmes. Kto i dlaczego wkradł się do biura? Okazuje się jednak, że
spośród dziesięciu przesłuchanych nie ma osoby winnej.
Tak intrygująco rozpoczął się spektakl ekologiczny w wykonaniu
pracowników Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej w Gdańsku,
który 30 stycznia uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z
gminy Brodnica obejrzeli w Szczuce. Każda ze scen przedstawienia puentowana była muzyką ze znanych musicali światowych, co
nadało obok śmiesznych sytuacji i skojarzeń formę przebojowego musicalu pokazanego na dużym luzie oraz z przymrużeniem
oka. Poruszano bez zbędnych prelekcji i wykładów, temat bardzo
współcześnie ważny, jakim jest ochrona środowiska. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Brodnica, ze
środków przeznaczonych na edukację ekologiczną.

Edyta Zabłotna
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Pół wieku razem
W Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyła się
20 grudnia ub.r. uroczystość wręczania Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Dostojnym jubilatom z terenu gminy Brodnica
Krystynie i Stefanowi Kopisteckim z Gorczenicy
oraz Teresie i Edmundowi Szulcom z Wybudowania Michałowo medale w imieniu prezydenta RP
wręczyli wójt Edward Łukaszewski oraz przewodnicząca rady gminy Violetta Sternicka-Twarogowska.
Przypominamy, że medal przyznawany jest na
wniosek jubilatów bądź najbliższej rodziny. Należy
wówczas zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego
w Brodnicy (ul. Zamkowa 1), aby sporządzić wniosek o nadanie odznaczenia. W dalszej kolejności
USC, m.in. po ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej
małżeństwa, wniosek kieruje do Urzędu Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego, który z kolei
przekazuje go do Kancelarii Prezydenta RP.
Marzanna Karbowska

W Gminie Brodnica
Od początku roku wszystkie wnioski o przyznanie
płatności
bezpośrednich
oraz płatności obszarowych
z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Nowa
aplikacja będzie dostępna
od 15 marca 2018 r. Szkolenia dotyczące jej obsługi
będą odbywały się w gminach w lutym i marcu.
ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony
wniosek, tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami w wersji papierowej
(do 2020 r.). Należy jednak
traktować go jedynie informacyjnie. Złożenie wniosku w formie papierowej
będzie możliwe jedynie dla
tych rolników, którzy nie są
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Szkolenie dla rolników
w stanie złożyć go w wersji
elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać
z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.
Prawidłowo wypełnione
wnioski w aplikacji eWniosekplus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień
składanych przez rolników,
co w konsekwencji przyspieszy obsługę oraz da
szansę na wcześniejszą wypłatę płatności. Dodatkowo
zaletą nowej aplikacji jest
możliwość złożenia wniosku
przy wykorzystaniu tabletu lub smartfonu. Aplikacja
eWniosekPlus będzie umożliwiała złożenie zmiany do

wniosku. W ramach wysłanego już do ARiMR dokumentu możliwa będzie aktualizacja danych i ponowne
przesłanie go jako zmiany
do wniosku.
W poprzednich latach
rolnicy też mieli możliwość
przekazania wniosku drogą
elektroniczną, ale korzystało z tego niewielu z nich.
W kampanii 2017 zostało
złożonych 11.267 dokumentów w formie elektronicznej
(0,84 proc.wszystkich). Ale
było to zarazem o 30 proc.
więcej niż rok wcześniej.
Nowa aplikacja eWniosekPlus będzie dostępna od 15
marca br.
Zgodnie z informacjami
otrzymanymi z Brodnickiej

Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w każdej gminie w powiecie
brodnickim zostaną przeprowadzone
szkolenia
dla wnioskodawców, doradców i podmiotów wypełniających
wnioski.
Omówione zostaną zasady wypełniania wniosków
o przyznanie płatności na
rok 2018 za pośrednictwem
nowej aplikacji eWniosekPlus.
Dla rolników z gmin:
Brodnica i Zbiczno szkolenie zaplanowane jest na
26 lutego o godzinie 10.00
w CKZiU ul. Karbowska 29
w Brodnicy.
Justyna Klimowska

Dotacja wojewody na wyposażenie
szkolnych gabinetów
profilaktyki zdrowotnej
Od wielu już lat gmina Brodnica inwestuje w gabinety pielęgniarskie
w szkołach gminnych. Uczniowie wszystkich szkół mogą skorzystać
z pomocy pielęgniarskiej w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. Korzystając z ogłoszonego w ubiegłym roku programu, gmina złożyła do wojewody kujawsko-pomorskiego wniosek i otrzymała
21.910 zł dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w aparaturę medyczną i produkty lecznicze niezbędne do udzielania świadczeń przez
pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.
Z otrzymanej dotacji dla czterech szkół gminnych zakupione zostały: elektroniczne wagi medyczne, aparaty do pomiaru ciśnienia, stetoskopy, tablice do badania wzroku, tablice z siatkami centylowymi
wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników. Gabinety wyposażone zostały
w przenośne apteczki pierwszej pomocy oraz biurka i szafki do przechowywania dokumentacji. Koszt zakupionego sprzętu i wyposażenia
wyniósł 18.267 zł.
Justyna Klimowska

Ferie 2018
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Ferie

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ferie z młodzieżową radą
Rada, jak co roku przygotowała dla swoich rówieśników propozycje spędzenia ferii w mieście. 15 lutego o godz. 13.00 w Brodnickim Domu Kultury odbędą
się dwa seanse filmowe. Wyświetlone zostaną filmy La
La Land i Manchester by the sea. Seanse odbędą się
w ramach Kinoteki Brodnica.
Z kolei fani e-sportu niech rezerwują sobie czas od
19 do 22 lutego, bowiem w tym czasie odbędzie się
Turniej League of Legends oraz Turniej FIFA 18. Turniej League of Legends odbędzie się w dniach 19-21
lutego w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Wiejska 6).
Z kolei na Turniej FIFA 18 zapraszamy 22 lutego br.
do Pracowni Orange w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30).
Szczegółowe informacje i zapisy na turnieje znaleźć można będzie na stronie Młodzieżowej Rady na Facebooku: https://www.
facebook.com/events/1995440370698855/permalink/1997695030473389/.
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.

Info. Młodzieżowa Rada Konsultacyjna
Miasta Brodnicy

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
MiPBP w Brodnicy, ul. Zamkowa 1
dzieci w wieku 7-12 lat
tel. 56 498 22 47
12 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Tajemnica papieru - zajęcia plastyczne poprowadzi
Łucja Zielonko z zespołu Złoty Krąg.
13 lutego godz. 10.00 – 12.00 – „Wodny
świat” - tajniki farby i pędzla – zajęcia plastyczne poprowadzi Anna Grążawska.
14 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Baśniowy wielbiciel wysyła kartki walentynkowe
– zajęcia plastyczne poprowadzi Anna Komorska.
15 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Odkrywamy zawiłości gier planszowych – szachy, warcaby, chińczyk i inne.
16 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Poczta
nie ma przed nami tajemnic – pocztówka,
list, telegram – zajęcia literacko-plastyczne.
19 lutego godz. 10.00 – 12.00 – O tajemnicach nieba w dzień urodzin Mikołaja
Kopernika – zajęcia literacko - plastyczne
z masą solną.
20 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Sekrety
pisma i języka – zajęcia literacko – teatralno
– plastyczne.
21 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Odkrywamy tajemnicę Decoupage - zajęcia plastyczne poprowadzi Anna Komorska.
22 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Zawiłości pierwszej pomocy – zajęcia poprowadzi
Marcin Suchoparski Suvimed – ratownik
medyczny.
23 lutego godz. 10.00 – 12.00 – Ziemniak
czy kartofel? - szarady warzywne- zajęcia
edukacyjne.

Filia nr 1
ul. Wyspiańskiego 10 A
tel. 56 4931861
13 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Walentynki tuż tuż, robimy wiklinowe serduszka
- zajęcia plastyczne.

Ferie. Z tajemnicą w bibliotece
14 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Walentynkowe wierszyki - zajęcia literackie.
15 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Podróże
po Polsce – miejsce znane i nieznane.
16 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Mole
książkowe na start – konkurs pięknego czytania dla 6-latków.
19 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Hu hu ha
nasza zima zła – zajęcia plastyczne.
20 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Tajemnicze wyrazy i hasła – kalambury, pantomima i rysunek.
21 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Tajemnicze wyrazy i hasła – kalambury, pantomima i rysunek.
22 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Pomagamy zwierzakom – pogadanka, zajęcia plastyczne i rozwiązywanie krzyżówek.
23 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Mój przyjaciel kot – kocie opowieści - zajęcia manualne dla dzieci.

Filia nr 2
ul. Łyskowskiego 4A/1A
tel. 56 4934774
12 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Bezpieczne ferie - zimowe gry i zabawy dla dzieci.
13 lutego godz.10.00 - 12.00 - Serca walentynkowe - wykonujemy kartki ozdobne
– zajęcia plastyczne dla dzieci.
15 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Palcem
po mapie – poznajemy różne ciekawostki
świata - tworzymy mapę, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.
16 lutego godz.10.00 - 12.00 - Czas na
planszówki - gry i zabawy dla dzieci.
19 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Hawaje – poznajemy ciepłe kraje - wykonujemy hawajskie
naszyjniki – zajęcia plastyczne dla dzieci.
20 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Co pingwiny lubią najbardziej - podróże na Daleką Północ – zajęcia edukacyjno - plastyczne dla dzieci.

22 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Podbój
kosmosu - co nas zachwyca we Wszechświecie – zajęcia literacko - plastyczne.
23 lutego godz. 10.00 - 12.00 - Wodny
świat - poznajemy zwierzęta mórz i oceanów – zajęcia edukacyjno – plastyczne.

Filia nr 4
ul. Świętokrzyska 1
tel. 56 4931610
12 lutego godz. 11.00 do 13.00 - Bądźmy
ostrożni, bądźmy bezpieczni – pogadanka
na temat bezpieczeństwa podczas ferii, gra
planszowa „Edukacja drogowa” i inne.
13 lutego godz.11.00 do 13.00 - Serduszkowe życzenia walentynkowe – zajęcia plastyczno -techniczne.
15 lutego godz. 11.00 do 13.00 – Teatrzyk
jak się patrzy – zabawy teatralne.
16 lutego godz. 11.00 do 13.00 - Bajkowe koty – zajęcia plastyczne, prezentacja
bajek o kotach z okazji Międzynarodowego
Dnia Kota.
19 lutego godz.11.00 do 13.00 – Rytmy
i rymy – zajęcia literackie /próby samodzielnego układania wierszyków/.
20 lutego godz. 11.00 do 13.00 – Spotkanie z baśnią– głośne czytanie bajek, konkurs rysunkowy „Postać z baśni”.
22 lutego godz. 11.00 do 13.00 – Origami
z wierszykami – zajęcia z książką Agnieszki
Frączyk.
23 lutego godz. 11.00 do13.00 - Cudaki
- zawieszaki — zajęcia plastyczno – techniczne, gry planszowe.
Zadanie dofinansowane przez Urząd Miejski
w Brodnicy z programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
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Kinoteka brodnicka zaprasza

Książki

14 lutego, godzina 18.00. Walentynki – tylko dla zakochanych. Film pt. „Po prostu przyjaźń”.

15 lutego, godzina 10.00. „SMERFY: POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ WIOSKI” (90 min.)
W nowym, w pełni animowanym filmie poznamy losy Smerfetki, która kierując się tajemniczą mapą, wraz z przyjaciółmi Mądralą, Osiłkiem i Ciamajdą - wyrusza w pełną przygód wyprawę do Zakazanego Lasu.

FERIE z MŁODZIEŻOWĄ RADĄ MIASTA
15 lutego, godzina 13.00 – „LA LA LAND” (130 min.)
Rozśpiewane widowisko hołdujące wielkim musicalowym
klasykom, opatrzone zjawiskowymi kreacjami aktorskimi i zachwycające estetyką wykonania. „La La Land” to majstersztyk
zapomnianego gatunku, który spełni marzenia i oczekiwania
fanów musicali, a nieprzekonanych do tej konwencji zaskoczy
lekkością oraz wciągającą opowieścią.
15 lutego, godzina 15.30 – „MANCHESTER BY THE SEA”
Dramat w reżyserii obsypanego nagrodami, Kennetha Lonergana, to głęboko przejmująca, chwilami nieoczekiwanie zabawna eksploracja mocy rodzinnej miłości, wspólnoty, poświęcenia
i nadziei.
Po śmierci Joe’go (Kyle Chandler), starszego brata, Lee Chandler (genialny Casey Affleck – nagroda Akademii Filmowej dla
najlepszego aktora pierwszoplanowego), zszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad swoim synem, wraca
w rodzinne strony, do Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły, że rozstał się
z żoną, Randi (Michelle Williams) i opuścił miasteczko, w którym
wyrastał.

Fot. Paweł Stanny

Komedia autorów „Listów do M”. Wielowątkowa, wzruszająca
opowieść o przyjaźni wystawionej na niejedną próbę. Zobaczymy tutaj m.in. Agnieszkę Więdłochę (znaną przede wszystkim
z udanej „Planety Singli”), Magdalenę Różczkę, Macieja Zakościelnego, Piotra Stramowskiego („Pitbull”), Bartłomieja Topę
i Marcina Perchucia. Ich wieloletnia przyjaźń zostanie wystawiona na próbę w obliczu trudnych, życiowych doświadczeń. W „Po
prostu przyjaźń” pojawią się duże pieniądze, ciężka choroba,
tęsknota za założeniem rodziny i niemoralna propozycja. Wielowątkowa opowieść mieści w sobie sporo goryczy, ale także
potężną dawkę humoru.

Piórkiem i pędzlem
W dziale dzieci i młodzieży
brodnickiej biblioteki można
oglądać prace cenionego za
utrwalanie wizerunków naszego miasta artysty – Edmunda
Jankowskiego
(1928-2014).
Mini ekspozycja tego utalentowanego rysownika i malarza
pozwala bliżej przyjrzeć się
jego ulubionej technice, czyli

rysunku piórkiem. Przez lata
z niesamowitą precyzją i dokładnością Edmund Jankowski
przenosił na papier istniejące
i nieistniejące zabytki Brodnicy
posiłkując się źródłami pisanymi lub historyczną ikonografią.
Twórca ten malował również
obrazy olejne i akwarele.
(sta)

Muzyka

Klasyka i Republika
24 lutego w BDK zagra grupa AGRESSIVA 69. Ten industrialno-rockowy band zasłynął
z wydania unikatowego krążka
z coverami „Republiki”, zaaranżowanymi w całkiem nowej
odsłonie, zatytułowany „RE-

PUBLIKA 69” (płyta została nominowana do Fryderyka 2012,
w kategorii „Album roku – muzyka alternatywna”) „AGRESSIVA 69”, to jednak nie tylko
covery legendarnego zespołu.

Źródło: Impresariat BDK

(sta)

15 marca będzie okazja
posłuchać i pośmiać się
wspólnie z Piotrem Bałtroczykiem. Spotkanie zaplanowane jest na 15 marca o godzinie 19.00.

KINO MÓWI (blok filmowy, w którym prezentowane są filmy
dokumentalne, zaangażowane społecznie)

25 lutego. SEANS
Z MAMĄ I TATĄ/KINO
MALUCHA
(seanse
adresowane do dzieci
w wieku szkolnym). Godzina 12.00 – „Zwierzogród” (110 min.)
KINO
MALUCHA
(seanse od niemowlaka do przedszkolaka).
Godzina 14.00, „Masza
i niedźwiedź” oraz inne
bajeczki (40 min.)

Nakładem lokalnego wydawnictwa Multi ukazała się nowa
książka poświęcona archeologii regionu brodnickiego. Praca
stanowi podsumowanie badań nad dziejami grodziska w Grążawach.
Książek na temat archeologii nie ukazuje się na lokalnym rynku zbyt wiele, dlatego pojawnienie się nowego tytułu to zawsze
dobra okazja do jej popularyzacji. „Castrum Zvitinense. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grążawach nad Drwęcą”
wydana została pod redakcją naukową Kazimierza Grążawskiego. Przez lata badacz ten związany był z Muzeum w Brodnicy.
Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jak pisze we wstępie, książka stanowi efekt wieloletnich badań i studiów nad problematyką wczesnośredniowiecznego osadnictwa dorzecza Drwęcy i zarazem pogranicza
polsko-pruskiego.
Głównym obiektem, wokół którego skupia się tematyka książki
jest gród w Świeciu nad Drwęcą, który we wczesnym średniowieczu pełnił rolę kasztelanii. Prace archeologiczne prowadzono
tam w latach 60. i 90. ubiegłego stulecia oraz w czasie sezonów
badawczych w latach 2003-2005. W pracy plon swych badań
prezentuje kilkoro autorów. Poza wspomnianym już Kazimierzem
Grążawskim jest to m.in. Jadwiga Lewandowska z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie oraz Przemysław Kołosowski znany
z wykopalisk dotyczących Zakonu Templariuszy w Polsce.
W „Castrum Zvitinense” czytelnik znajdzie wiele faktów m.in.
na temat poszukiwań „Długiego Mostu” w Grążawach oraz przemian wytwórczości garncarskiej. Są tu też opisy wybranych zabytków odkrytych podczas prac oraz informacje na temat kształtowania się i funkcjonowania ośrodka kasztelańskiego w Świeciu
(uwarunkowania osadnicze i społeczno-polityczne). Za ciekawe
należy uznać także dane związane z badaniami przyrodniczymi
w grodzisku i jego sąsiedztwie.
Na promocję książki pt. „Castrum Zvitinense. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grążawach nad Drwęcą”
połączoną z wykładem o archeologii brodnicka biblioteka zaprasza we czwartek 8 lutego. Spotkanie odbędzie się z Pałacu
Anny Wazówny o godzinie 17.30. Wstęp wolny.

Kabaret. Pośmiać się do łez

16 lutego, godzina 18.00 - „MILCZENIE”
Martin Scorsese dopiął swego i nakręcił wymarzony film.
Blisko 30 lat starań i planowania przełożyło się na „Milczenie”
– film, który dotyka tematu wiary i zwątpienia nie tylko w wymiarze religijnym, ale także świeckim. Scorsese zastanawia się
nad sensem przywiązania do wszelkich wartości i nie daje łatwych odpowiedzi. Film jest oparty na powieści Shusaku Endo
i inspirowany autentycznymi wydarzeniami. To opowieść o zderzeniu dwóch cywilizacji i religii. Dwaj misjonarze (Andrew Garfield i Adam Driver) przedostają się potajemnie do Japonii,gdzie
muszą odnaleźć swojego zaginionego mistrza (Liam Neeson).
W kraju, gdzie wiara chrześcijańska jest karana śmiercią, muszą
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie powinni cierpieć albo
ginąć za wiarę?

17 lutego, godzina 16.00 - „SÓL ZIEMI” (110 min.)
Film o Sebastiâo Salgado, którego nie można przegapić. ”Sól
Ziemi” opowiada historię ikony współczesnej fotografii - Sebastiao Salgado. Ten legendarny brazylijski artysta przez kilkadziesiąt lat podróżował po całym świecie dokumentując największe
tragedie ludzkości - wojny, ludobójstwo, klęski głodu, przymusowe emigracje - i utrwalał je na zdjęciach w wyjątkowo poruszający sposób. Sławę przyniosły mu cykle czarno-białych artystycznych fotografii poświęcone kondycji człowieka, ukazujące
z wielką godnością jądro ciemności: cierpienie, okrucieństwo
i śmierć. W swoim najnowszym projekcie „Genesis”, poświęconym pięknu Ziemi, Salgado po raz pierwszy zdecydował się
odejść od fotografii społecznej na rzecz dokumentowania terenów nietkniętych przez zachodnią cywilizację, gdzie krajobrazy
przypominają obrazy z Księgi Rodzaju.
“Sól Ziemi” w reżyserii Wima Wendersa
i Juliano Ribeiro Salgado (syn artysty) został
przez krytyków obwołany najlepszym pełnometrażowym
filmem
dokumentalnym 2014
roku.

Kasztelania świecka
okiem badaczy

TOP 5
Zestawienie książek, które w roku 2017 były najczęściej
i najchętniej wypożyczane w brodnickiej bibliotece
Książki polskich autorów dla dorosłych:
Katarzyna Puzyńska „Dom czwarty”
Remigiusz Mróz seria z Joanną Chyłką
Anna Karpińska „Rozważna czy romantyczna”
Agata Kołakowska „We dnie, w nocy”
Małgorzata Warda „Nikt nie widział, nikt nie słyszał”
Książki autorów zagranicznych dla dorosłych:
Tess Gerritsen „Umrzeć po raz drugi”
John Lutz „Szał”
Diane Chamberlain „Kłamstwa”
Jo Nesbo „Człowiek nietoperz”
Guillame Musso „Będziesz tam?”
Literatura dla dzieci:
Nela mała reporterka – seria książek
J. K. Rowling „Harry Potter i komnata tajemnic”
David Walliams „Chłopak w sukience”
Barbie i tajemnicze drzwi oraz inne z serii
Erica David „Niech żyje królowa!”
Literatura dla młodzieży:
Małgorzata Gutowska –Adamczyk „Wystarczy, że jesteś”
Cara Delevingne „Mirror, mirror”
Sarah Dessen „Coś świętego”
Megan Brothers „Dziwna i taki jeden”
Jessica Sorensen „Nie pozwól mi odejść”

Piotr Bałtroczyk zaczyna
spotkania niebanalnie od:
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtroczyk
i jestem atrakcją. A Wy jesteście atrakcją dla mnie, bez
Was czułbym się, jak w domu
– samotny i niepotrzebny.
I to właściwie jedyny, powtarzalny fragment wieczoru.
Co nastąpi po „Dobry wieczór
Państwu”, jest również zagadką dla Bałtroczyka. Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę, a jest na nadobność
wrażliwy, przyznał kiedyś, że
ma w głowie jakieś 7 godzin

monologu i nieustanną zagadką jest dla niego, co wybierze z tajemnych szufladek
umysłu Bałtroczyk Estradowy.
Są wciąż dla siebie zagadką – Bałtroczyk Estradowy
(BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ)
– i to być może, utrzymuje
jednego i drugiego w wysokiej dzielności bojowej, mimo
kiepskiego peselu, który ich
łączy. Z BE jak uprzejmy był
się wyrazić Janusz Grzywacz,
„słowa sypią się jak gówno
z barana”. BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny kącik
w rogu, oddając się lekturze
bądź nałogom lub usiłując
bezskutecznie oddać się
nadobnej dziennikarce, by
w końcu jednak wybrać nałóg
bądź lekturę, czy gitarę.

Źródło: Impresariat BDK
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100 lat odzyskania
niepodległości przez Polskę

Galeria Ziemi Michałowskiej

Obraz z gumolitu

Gwiazdy orderowe ze zbiorów
Muzeum Historycznego w Trokach
Na ekspozycji, którą można
oglądać w Bramie Chełmińskiej, zaprezentowano ponad 100 eksponatów pochodzących z około 50 państw,
w tym dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polski
i Litwy. Wystawę uzupełniają
dwa eksponaty wypożyczone
z Muzeum Wojska Polskiego
w Białymstoku: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
z gwiazdą oraz Krzyż Wielki
Orderu Virtuti Militari.

Gwiazda Orderu Virtuti
Militari I klasy
(Krzyż Wielki z Gwiazdą)
Mogą być noszone po przypięciu do ubrania lub na szyi, na
specjalnej szarfie lub łańcuchu,
bądź też na szerokiej szarfie
przewieszonej przez ramię do
boku. Kształt, kolor i materiał
takiego łańcucha lub szarfy
również jest ściśle określony.
Niektóre ordery (np. papieskie
i brytyjskie) dają prawo do całego specjalnego ubioru.
Ordery, są istotnym świadectwem historii, dokumentujące wydarzenia o doniosłym
znaczeniu: wojny i ich konsekwencje, powstawanie nowych
państw i upadek starych impe-

Źródło: Muzeum

Fot. Paweł Stanny

We współczesnym znaczeniu order to najwyższe wśród
odznaczeń (wyróżnienia honorowe). W większości państw
najwyższa forma uznania dla
obywateli kraju lub obywateli
państw zaprzyjaźnionych za
wybitne osiągnięcia w służbie
państw. (cywilnej i wojsk.),
pracy zawodowej i społecznej
za czyny męstwa i niezwykłego
poświęcenia.
Oznaki orderów zwykle mają
ustaloną formę i wygląd, przeznaczone są do noszenia ich
przez osobę uhonorowaną
w widocznym miejscu, w sytuacjach uroczystych. Ordery,
poza funkcją honorową i dekoracyjną, nie mają żadnych
praktycznych
zastosowań.

riów. Stanowią one ponadto
odzwierciedlenie pewnych idei
i ideologii.
Nagradzanie
zasłużonych
osób orderami ma długą tradycję sięgającą czasów wypraw krzyżowych. Ich wygląd
i sposób zawieszania - uzależniony był i jest od wielu czynników, m.in. rodzaju i klasy orderu oraz państwa, w którym
się go nadaje.
Order może się składać
z wielu elementów, m.in. godła, wstęgi czy gwiazdy orderowej, która stanowi jedną
z odznak wyższych klas orderu lub jedyną jego odznakę,
najczęściej w kształcie pęków
promieni (czterech, sześciu lub
ośmiu) z określonym znakiem,
np. godłem państwa, na okrągłej tarczce środkowej okolonej napisem — dewizą orderu. Niekiedy na gwiazdę jest
nałożona właściwa odznaka
orderowa, np. krzyż w polskim
Orderze Wojennym Virtuti Militari.
Wystawie towarzyszy polsko-litewski katalog, który
jest do nabycia w Galerii Brama, przy ul. Mały Rynek 4.

Gwiazda Krzyża Wielkiego
Orderu Odrodzenia Polski

Gwiazda Orderu Zakonu
Rycerskiego (Watykan)

Chwila
na wiersz
Artur M. Swinarski Pomorze (fragment)
[…] Tu jest Ojczyzna moja i dom mój: Pomorze.
W mrokach kościelnych pełnią kamienną straż
Wysmukli święci
Jak gdyby żywi i jeno zaklęci.
Tu jest Ojczyzna moja – oczy jezior
Z zielonych źrenic na mnie spojrzały…
Nogi me starte w dróg dalekich pyle;
Tyle was było nieprzyjaznych dróg,
Tyle zamkniętych twarzy, drzwi zamkniętych tyle –
O! gdybym mógł
We Wiśle teraz, czy w tańczącej Drwęcy
Tak jak w Jordanie uświęcić swe ręce. –
Jam przecież jest z tej gleby – gleba dała kłosy –
A moje dłonie puste: jam wędrownik bosy. […]
Z tomu „Błękitna godzina” (1930)

Gwiazda Orderu Orła
Białego I klasy

Grażyna Arcimowicz
Grażyna Arcimowicz to
artystka związana w przeszłości ze środowiskiem
toruńskim. W 1967 roku
uzyskała dyplom w Katedrze
Grafiki na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu.
Swoje prace wystawiała
w tamtym czasie m.in. w
Klubie Związków Twórczych
Azyl oraz na wystawach
okręgowych w Toruniu.
W obszernej i urozmaiconej kolekcji prac jaka powstała w wyniku pleneru
artystycznego z 1968 roku
uwagę przyciąga obraz Grażyny Arcimowicz pt. „Wieża”.
Już na pierwszy rzut oka
widać, że to wieża brodnickiego zamku. Nie jest to jednak prosty i zwyczajny obraz tego zabytku do jakiego
przywykliśmy.
Na ceglanej strukturze
wieży artystka uwieczniła
wiele elementów obecnego lub dawnego obrazu
miasta. Są tu kamieniczki,
latarnie, wieżyczka ratuszowa, a nawet coś co kojarzy
się z żydowską synagogą.
Strzelista, licząca ponad
50 metrów wysokości wieża, która wraz z piwnicami
jako jedyna zachowała się
z brodnickiego zamku, zerka
na miasto od setek lat. To
dlatego na jej murach tak

Andrzej Sapkowski znany, polski twórca fantastyki jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, na którym studiował
handel zagraniczny. Przez długie lata pracował w swoim zawodzie, zajmował się
eksportem polskich wyrobów futrzarskich.
Z literaturą fantastyczną zetknął się w latach 60-tych. Przeczytał wówczas „Władcę
Pierścieni” J. R.R. Tolkiena. Książka ta wywarła na nim ogromne wrażenie i wpłynęła
na jego twórczość.
Przygodę z pisaniem rozpoczął jako tłumacz. W 1985 r. zadebiutował opowiadaniem „Wiedźmin”. To właśnie Geralt z Rivii
przyniósł mu sukces i sławę. Sapkowski
jest jednym z najpopularniejszych polskich
pisarzy za granicą. Jego dzieła przetłumaczono m.in. na język angielski, niemiecki,
francuski, włoski i hiszpański.
Ken Follet po ukończeniu studiów filozoficznych, pracował jako reporter w małej
walijskiej gazecie. Początkowo swoje powieści sensacyjne publikował pod pseudonimem „Zachary Stone”.
Motywacją do napisania pierwszej powieści był brak pieniędzy na naprawę
samochodu. Droga do sukcesu nie była
łatwa. Sławę przyniosła mu dopiero jedenasta powieść pt. „Igła”. To właśnie pod
nią po raz pierwszy podpisał się swoim

głęboko i wyraźnie odcisnął
się obraz Brodnicy. Wieża
zamkowa to w zamyśle autorki pracy symbol i znak
przemian grodu nad Drwęcą, strażnica pamiątek i tradycji miasta.
Praca powstała w rzadko
spotykanej dziś technice

graficznej zwanej linorytem.
Należy do technik druku
wypukłego, a rysunek - żłobienie powstaje w surowcu
znanym jako linoleum, stąd
linoryt.
Tekst i reprodukcje:
Paweł Stanny

Ciekawostki literackie
imieniem i nazwiskiem. Jego powieści
były wielokrotnie ekranizowane.
Wanda Chotomska w wieku czterech
lat nauczyła się czytać i pisać. Gdy miała
pięć lat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Przez starsze koleżanki była traktowana jak maskotka. Gdy poszła fama, że
Wandzia ładnie pisze, niektóre z uczennic
prosiły ją o przepisywanie liścików miłosnych.
To beztroskie życie przerwała wojna.
Jako młoda dziewczyna uczestniczyła
w Powstaniu Warszawskim, była sanitariuszką. Przebywała w obozie w Pruszkowie, skąd udało jej się uciec.
Napisała ponad 200 książek dla dzieci.
Pisała teksty piosenek dla zespołu wokalno-tanecznego „Gawęda” oraz do popularnej bajki „Jacek i Agatka”. W 1969 r.
otrzymała, przyznawany przez dzieci Order Uśmiechu, którego sama była pomysłodawczynią.
Astrid Lindgren była sprytną i dowcipną panienką. Wraz z koleżankami nabierała

przechodniów na żart z paczuszką. Uwielbiała wspinać się na drzewa i chodzić po
dachach. Łobuzerskie kawały robiła także swoim koleżankom z pracy. W czasie
II wojny światowej pracowała w jednym
z oddziałów służb wywiadowczych. Imię
Pippi wymyśliła jej córka Karin. Żywiła
ogromny szacunek do kupowanej żywności. Wyrzucanie jedzenia było dla niej
czymś nie do pomyślenia. W 1996 r. Rosyjska Akademia Nauk nazwała jej imieniem
asteroidę nr 3204.
Bracia Grimm interesowali się mitologią
i staroduńskimi sagami. Studiowali prawo.
W 1830 r. zostali profesorami w Getyndze.
Swój słynny „Słownik niemiecki” doprowadzili do czwartego tomu. Byli również
z twórcami „Niemieckiej mitologii”. Największym ich sukcesem było zebranie
i opublikowanie baśni. Powstawały one na
podstawie badań, legend, mitów i opowiadań ludowych.

Zebrała: Ewa Wałdowska
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Brodnica w kolorze sepii

Ludzie, o których nie można zapomnieć

Dzieło Hermanna Frobeniusa

Około 1912 roku społeczność ewangelicka Brodnicy finansująca przebudowę
swego kościoła przy ulicy
Kirchenstrasse (dziś Kościelna) uznała, że czas dokonać
zmiany również w prezbiterium świątyni. Znajdujący się
tam dotychczas obraz Jezusa
Zmartwychwstałego
autorstwa malarza Gillerna z Poznania trafić miał do galerii
wejściowej. Na jego miejsce
postanowiono zamówić nowe
wyobrażenie Jezusa.
Wybór padł na cenionego
artystę niemieckiego z Monachium Hermanna Frobeniusa. Ówczesny pastor Dross
zapłacił malarzowi za nowy
obraz 2500 marek. Jak wynika z zapisków w kronice gminy, nie wzbudził on jednak
zachwytu u wielu wiernych.
Stało się tak pewnie z wielu
powodów. Najważniejszy to
ponoć zbyt smutne oblicze
Jezusa, które nie promieniało
radością zmartwychwstania.
Oczy wiernych oglądały Syna
Bożego mocno udręczonego,
obolałego, cierpiącego.
Inny
fakt
wzbudzający
zapewne pewien niesmak
u wiernych to bogaty, kunsztowny ubiór Jezusa. Również
znajdujący się u stóp Zbawiciela – anioł nie do końca
był zgodny z powszechnie

Jezus Zmartwychwstały
niedługo po odnalezieniu

W dawnym brodnickim kościele ewangelickim
panującym
wyobrażeniem
tej postaci. Jak słusznie zauważył Marian Bizan w swej
publikacji na temat obrazu
Frobeniusa, w głowie kobiety-anioła można doszukać
się podobieństw do twórczości Gustawa Klimta, który ze
„świętych” obrazów na pewno nie słynął. Ogólnie obraz
Frobeniusa choć namalowany
ręką mistrza, imponujący kolorami, wyróżniający się odważną, ciekawą kompozycją,
mógł purytańsko usposobionym ewangelikom wydać się
zbyt nowoczesny.
Cóż, z obrazami tak jest, że
jednym się podobają, a innym
nie. Mimo protestów obraz
zawisł w prezbiterium świątyni i tam też utrwalono go na
fotografii. Autorem zdjęcia
wykonanego w 1930 roku był
zapewne Jan Mełnicki. Ponad
pięćdziesiąt lat później kolejny
artysta sięgnął po dzieło Frobeniusa. Był nim niemiecki rysownik Matthias Behnke. Ponieważ obraz zaginął, rysujący
w 1981 roku wnętrze kościoła
twórca opierał się prawdopo-

dobnie na przedwojennej fotografii Mełnickiego.
Co działo się dalej z obrazem? Wisiał w prezbiterium
kościoła do 1945 roku. Nie
wiadomo, czy jeszcze przed
wkroczeniem wojsk radzieckich lub zaraz po tym fakcie
został zdjęty ze ściany i ukryty. Słusznie, ponieważ po
wizycie żołnierzy radzieckich
w kościele powstało wiele
szkód. Nie został on co prawda spalony, co mogło się zdarzyć, ale pewne straty były
bolesne. Dotyczyło to m.in.
dzwonnicy, na której znajduje
się oryginalny dzwon ufundowany przez króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma III. Jej
konstrukcja została tak poważnie uszkodzona, że do dziś
jej nie naprawiono z powodu
dużych kosztów.
Obraz Frobeniusa ukryto
na terenie kościoła. Przetrwał,
ale z czasem zaginął. Stało
się tak, ponieważ na odwrocie ramy namalowano inny
obraz, daleko odbiegający
kunsztem od pierwotnego
dzieła. O to ostatnie nie dbano. Ewangelicka społecz-

Pożegnanie

Jerzy Siennicki (1947-2018)
4 stycznia br. odszedł po
długiej walce z chorobą
Jerzy Siennicki. Na brodnickim cmentarzu emerytowanego dyrektora SP nr
3 i Gimnazjum nr 1 żegnali
oprócz rodziny i oficjalnych
delegacji, przyjaciele, koledzy i byli uczniowie.
Jerzy Siennicki wysoki,
silny, dobrze zbudowany,
idealnie wpasowywał się
w obraz sportowca. Jego
ulubioną dyscypliną była
siatkówka. W tej dyscyplinie
rozwinął się najbardziej sam
trenując w brodnickich klubach, a potem zajmując się
szkoleniem dużo młodszych
od siebie zawodników.
Jednym z ważniejszych
osiągnięć w jego karierze
trenera był tytuł mistrza
województwa w siatkówce
dziewcząt. Jerzego Siennickiego zapamiętamy jednak
nie tylko jako trenera, który
lubił pracę z młodzieżą, ale
także wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr
3 i Gimnazjum nr 1. Kierując szkołami w latach 19912005, sumiennie pracował
z podległym mu zespołem

St. sierż. Antoni Rosik
Fot. Marian Marciniak

Z przekazów historycznych
niewiele
wiadomo
o obrazach lub rzeźbach, które w kolekcjach prywatnych
czy urzędach publicznych
znajdowały się w przeszłości
w Brodnicy. Dzięki zapiskom
w kronice gminy ewangelickiej wiemy dziś sporo o dziele niemieckiego malarza Hermana
Frobeniusa,
który
zrealizował oryginalne, lecz
nieco kontrowersyjne zamówienie dla Brodnicy.

na dobrą markę szkoły.
„Trójka”, z czasem przekształcona w gimnazjum,
w brodnickim niepisanym
rankingu szkół niezmiennie
cieszyła się dobrą opinią
wśród mieszkańców Brodnicy. Wpływ na to miał
wysoki poziom kształcenia
oraz osobiste zaangażowanie kadry. Jerzy Siennicki miał duży wpływ na
ten „markowy” wizerunek
szkoły. Cieszył się szacunkiem i był autorytetem dla
uczniów i podległych mu
nauczycieli.

Jerzy Siennicki urodził
się 1 czerwca 1947 roku
w Działdowie. Ukończył
Szkołę Podstawową w Płośnicy, a następnie Liceum
Pedagogiczne w Brodnicy
(1966). Pierwszą pracę w zawodzie nauczyciela podjął
w Gortatowie. W swej karierze pedagoga uczył biologii, chemii, języka polskiego i w-f. W 1975 roku,
po ukończeniu studiów
wyższych w Bydgoszczy
przeniósł się do Brodnicy
i związał się pracą w szkole
przy ulicy Wiejskiej.
Od kilku lat Jerzy Siennicki zmagał się z ciężką
chorobą. Pamiętając jego
postawną sylwetkę, z której emanowała siła, zapał
i wola walki, trudno pogodzić się, że w końcu uległ
chorobie. Czas mu dany
wypełnił sumienną pracą
dla innych zapisując piękne
karty w historii brodnickiej
oświaty i sportu.

Paweł Stanny
Współpraca:
Wojciech Kupczyk

nr 324, luty 2018

ność miasta albo musiała
przymusowo wyjechać lub
uległa rozproszeniu. O obraz
nie miał kto się upomnieć.
Wiosną 2000 roku Chrystus
Zmartwychwstały Frobeniusa
został przez przypadek odnaleziony podczas gruntownej
lustracji pomieszczeń świątyni. Okazało się, że zachował
się w całkiem dobrym stanie.
Uszkodzenia jakie powstały
dotyczyły głównie dolnej partii dzieła. Staraniem Muzeum
w Brodnicy malowidło trafiło
do pracowni konserwatorskiej. Po zakończeniu renowacji wróciło do świątyni, czyli
kościoła szkolnego. Najprawdopodobniej obraz jest tam
do dziś, choć nie jest szczególnie eksponowany. Szkoda,
bo to dzieło cenne i oryginalne. Warte uwagi również pod
względem religijnym.

Paweł Stanny
Źródła:
Marian Bizan. Obrazy Zmartwychwstania w brodnickim
kościele. w: Ziemia Michałowska, wrzesień 2000 r. str. 7
Rudolf Birkholtz. Der Kreis
Strasburg. Osnabruck 1981?

Trudno uwierzyć, że takie potęgi literackie, jak Wielka Brytania,
Francja czy Stany Zjednoczone
dały sobie odebrać palmę pierwszeństwa w dziedzinie literatury
kryminalnej. Dziś liderami w tej
dziedzinie są pisarze skandynawscy i nie zanosi się tu na wielkie
zmiany, choć konkurencja staje się
coraz większa.
Kto nie zna dziś książek Stiega
Larssona, Henninga Mankella lub
Camilli Lackberg? Nawet czytelnicy sięgający częściej po literaturę
obyczajową kojarzą te nazwiska.
To klasycy gatunku, co ciekawe,
pochodzący z krajów kojarzonych
zazwyczaj z książkami dla dzieci lub
powieścią psychologiczną. Zanim
Stieg Larsson zasłynął swoją znakomitą trylogią, Mankell stworzył komisarza Wallandera w nadmorskim
Ystad, był jeszcze inny, oryginalny
i super bystry policjant. Pojawił się
w 1965 roku, czyli na długo zanim
narodził się tzw. nordic noir. To
Martin Beck, oficer wydziału zabójstw sztokholmskiej policji stworzony przez szwedzką parę pisarską: Pera Wahloo i Maj Sjowall.
Beck zawodowo znakomity śledczy, prywatnie facet nie potrafiący
uratować rozpadającego się małżeństwa i budować relacji z dorastającymi dziećmi. Narastającą frustrację i nadszarpnięte nerwy próbuje
łagodzić, budując modele żaglowców. Norweski pisarz Jo Nesbo nazwał Pera Wahloo, który w duecie
ze Sjowall grał wiodącą rolę, ojcem

Antoni Rosik, syn
Kacpra i Wiktorii, urodził się 27 maja 1899
roku w Domachowie
powiat Gostyń. Od
roku 1904 uczęszczał
do
ośmioklasowej
szkoły
powszechnej w Gostyniu. Brał
wówczas
udział
w strajku szkolnym
za co osadzono go
w domu poprawczym. Naukę
przez dwa lata kontynuował
w szkole górniczej w Katowicach.
Do wojska niemieckiego powołany został 3 czerwca 1917 roku.
Otrzymał przydział do 143. Pułku
Piechoty (3.06.1917-2.08.1917 r.).
Potem służył w 439. Pułku Piechoty, a następnie w innych jednostkach m. in. na końcu 12. Pułku Grenadierów (2.04.1919-23.08.1919
roku). Brał udział w walkach na
froncie wschodnim (Mitawa, Ryga,
Murmańsk) oraz zachodnim (Verdun, wzgórze Combrese). Otrzymał Krzyż Żelazny klasy II.
W 1919 roku, jako ochotnik,
przystąpił do powstania wielkopolskiego. Walczył pod Łomnicą
i Łącznicą. Był w 2. (pakoska i część
wyrzyskiej) następnie w 8. Kompanii (żnińska) 9. Pułku Strzelców
Wielkopolskich.
Do Wojska Polskiego, w stopniu
kaprala, przyjęty został 1 września
1919 r. (67. Pułk Piechoty, a po przemianowaniu taką nazwę dostał 9.
Pułk Strzelców Wielkopolskich). Uzyskawszy, na własną prośbę, urlop
uczestniczył w akcji plebiscytowej
na Warmii i Mazurach (15.06.192031.08.1920) oraz Górnym Śląsku
(20.12.1920-19.05.1921 r.).
Powróciwszy do macierzystej
jednostki zamieszkał w Brodnicy
ul. Synagogi/Strzelecka 12. Otrzymał przydział do 4., następnie 1. i 2.
Kompanii. Był szefem kompanii.
W latach 1928-1933 pełnił funkcję
instruktora i kierownika kancelarii
Obwodowej Komendy PW. Cieszył
się uznaniem wśród przełożonych.
Dowódca 67. Pułku Piechoty ppł.
Jan Kotowicz podpisał o nim opi-

nię następującej treści:
„Sprawował
funkcję
w kompanii strzeleckiej
od 1921 r. jako bardzo
dobry instruktor, p.o. d-ca
plutonu i szef kompanii,
odznaczając się w każdej
pracy wielką sumiennością i obowiązkowością.
Jako podoficer bardzo
zdyscyplinowany i cieszący się pełnym zaufaniem
swoich przełożonych. Jako nadający się z wyróżnionym do prac P.W.
został przydzielony do Obwodowej
Komendy P.W. rejonu 67. PP, gdzie
pełni obowiązki instruktora i kierownika kancelarii Obw. K-dy P.W.
Pracą swą wyróżnia się obowiązkowością pracując przez 14 godzin
dziennie. Jako wybitny pracownik,
organizator w ramach P.W. i świetny instruktor wyszkoleniowy zasłużył się w zupełności na odznaczenie Krzyżem Zasługi”.
W okresie międzywojennym
otrzymał następujące wyróżnienia: Krzyż Walecznych, Brązowy
Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy
„ZA WOJNE 1918-1921”, Medal
Dziesięciolecia, Dyplom DOK NR
VIII w Toruniu „Za wybitne prace
dla Związku Strzeleckiego”, Medal
„Za długoletnią służbę”.
Po ogłoszeniu mobilizacji wrócił
zapewne do macierzystego, tj. 67.
Pułku Piechoty. Podczas kampanii
wrześniowej 1939 roku brał udział
w bitwie nad Bzurą. Okupację spędził w Brodnicy. Pracował w Urzędzie Ziemskim (Bodenamt), gdzie
zatrudniano wielu Polaków. Po
wojnie działał w spółdzielczości.
Funkcję wiceprezesa zarządu PSS
„SPOŁEM” w Brodnicy pełnił aż do
śmierci. Zmarł 16 kwietnia 1961
roku i na miejscowym katolickim
cmentarzu parafialnym został pochowany.

Jerzy Wultański

1/ Wojskowe Biuro Historyczne
sygn.. CAW/AP 308.
2/ Relacje wnuka Jana Rosika.

Muzeum Kryminału (1)

Zapomniany komisarz Beck
chrzestnym skandynawskiej powieści kryminalnej. Współcześni pisarze skandynawscy (zresztą nie tylko
oni) garściami czerpali z twórczego
dorobku Wahloo-Sjowall. Duet zadebiutował w 1965 roku powieścią
pt. Roseanna. Na polskim rynku
kryminał ten pojawił się dopiero
w 2009 roku. Potem przyszła kolej
na Człowieka, który rozpłynął się
w powietrzu (Amber 2009), Mężczyzna na Balkonie (Amber 2009).
Za czwartą książkę, wydaną
w 1968 pt. Śmiejący się policjant
(Czytelnik 1973) para zdobyła prestiżową nagrodę literacką im. Edgara Allana Poe. Tytuł ten został
uznany przez szwedzki dziennik
Expressen, za najlepszą powieść
kryminalną roku. Łącznie para napisała dziesięć powieści. Ostatnią,
wydaną w 1975 roku, okazała się
książka pt. Terroristerna (pol. tytuł
Ludzie przemocy).
W tym samym roku Per Wahloo
zmarł, a Maj Sjowall nie pisała już
sama. Seria doczekała się tłumaczeń na 35 języków i ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy.
Były też liczne adaptacje filmowe
i telewizyjne.
Co było przyczyną popularności
książek Wahloo-Sjowall? Autorzy
zerwali z klasycznym schematem
powieści detektywistycznej. Choć

głównym bohaterem serii jest komisarz Martin Beck, nie działa on sam.
Kieruje zespołem ludzi, którzy podobnie jak ich szef mają chwile wzlotów
i upadków, dobre i złe dni. Słabości
i zalety. Autorzy, bazując na własnym
doświadczeniu pracy dziennikarskiej
(świetny warsztat pisarski), realnie
przedstawili tło społeczne i obyczajowe Szwecji lat 60. oraz 70. demaskując i krytykując ciemne strony wydawałoby się spokojnego, ułożonego,
prawego społeczeństwa.
Tu ponownie trzeba podkreślić rolę
Pera Wahloo – dziennikarza i zagorzałego lewicowca, który w kolejnych
tytułach serii dawał coraz wyraźniej
upust swej niechęci do państwowego dobrobytu opartego na fundamentach i ideologii burżuazyjnej.
Krytykował też policję jako represyjne
narzędzie w rękach państwa opanowanego przez znienawidzonych
przez niego kapitalistów. Książki
o przygodach komisarza Becka i jego
zespołu to przede wszystkim wciągająca akcja z bardzo wyrazistymi
bohaterami, wyrafinowana intryga,
dyskretny humor i dobre tempo dzięki czemu czyta się je z przyjemnością.

Paweł Stanny

Żródła: Per Wahloo, Stalowy Skok.
Opole 2013
Per Wahloo, Maj Sjowall, Zabójca policjanta, Warszawa 2012.

Siatkówka chłopców

Siatkówka dziewcząt

W hali szkoły przy ul.
Karbowskiej rozegrano Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w siatkówkę dziewcząt szkół podstawowych
rocznik 2002-2004.
Trzy drużyny wzięły udział
w mistrzostwach powiatu
w siatkówkę szkół podstawowych dziewcząt, rocznik
2002 – 2004. W hali Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego przy ulicy
Karbowskiej najlepsze okazały się podopieczne Piotra
Nadolskiego ze Szkoły Podstawowej w Bobrowie. Drugie miejsce zajęło Publiczne
Gimnazjum w Górznie, a
trzecie Zespół Szkół w Pokrzydowie.
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy oraz narody rzeczowe ufundowane

CKZiU za pomoc w organizacji zawodów.

przez Starostwo Powiatowe
w Brodnicy. Wyniki: Pokrzydowo – Bobrowo 0:2 (11:25,
20:25); Pokrzydowo – Górzno 0:2 (18:25, 24:26); Górzno – Bobrowo 0:2 (16:25,
20:25). Końcowa kolejność:
I -SP Bobrowo, II - Gimnazjum Górzno, III - ZS Pokrzydowo.

Skład SP Bobrowo: Marta
Braun, Wiktoria Pankowska,
Paulina Swobodzińska, Beata Sałamon, Wiktoria Samojeden, Karina Gmińska,
Patrycja Czupryńska, Zuzanna Szarafińska – opiekun
Piotr Nadolski.

Wyniki:
CKZiU Brodnica – I LO
Brodnica 2:3 ( 7:25, 25:16,
12:25, 25:16, 13:15)
Skład zwycięskiej drużyny: Natalia Panek, Wiktoria
Dikau, Wiktoria Kozłowska,
Aleksandra
Burczyńska,
Daria Rzymowska, Nikola
Lewandowska, Joanna Czaplińska, Aleksandra Burzyńska, Klaudia Choszczewska,
Julia Szczepaniak - opiekun
Dariusz Czaplicki.

Fot. nadesłane

Pokrzydowo 2:0; Gimnazjum
Brzozie – Gimnazjum nr 2
Brodnica 0:2; ZS Pokrzydowo Gimnazjum nr 2 Brodnica 1:2;
Gimnazjum Bobrowo - Gimnazjum Brzozie 0:2; Gimnazjum
Brzozie - ZS Pokrzydowo 2:0;
Gimnazjum Bobrowo - Gimnazjum nr 2 Brodnica 0:2.
Końcowa kolejność: I - Gimnazjum nr 2 Brodnica, II - Gimnazjum Brzozie, III - Gimnazjum

Bobrowo, IV - ZS Pokrzydowo
Skład zwycięskiej drużyny gimnazjum nr 2 Brodnica:
Kacper Cichocki, Bartosz Mańka, Dymytr Martyniuk, Kacper
Neumann, Bartosz Rupiński,
Miłosz Stankowski, Miłosz
Szmidt, Maciej Tuptyński, Filip
Węgielewski, Mikołaj Sarnowski – opiekunowie Artur Do-

mbrowski/ Jacek Sargalski.

Lekka atletyka. Mistrzynie w starostwie

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym

W dniach od 12 do 14 stycznia br. członkowie Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta
Brodnicy uczestniczyli w ogólnopolskim kongresie „Młodzi
dla Młodych” w Malborku.
Podczas sesji prelekcyjnych
młodzież rozmawiała na temat
działań, potrzeb i problemów
młodzieżowych rad, a także
możliwości i barier w działaniu
młodych aktywistów. Ponadto
równolegle odbywały się sesje
warsztatowe i debaty.
- Tego typu wydarzenie to
świetna okazja do pogłębiania
swojej wiedzy na temat działalności młodzieżowych rad, a
także miejsce motywacji do dalszych działań – mówi Mateusz
Wróblewski, uczestnik kongresu i przewodniczący Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta
Brodnicy.
Spotkania młodych i aktywnych ludzi z całej Polski są także
świetnym forum do wymiany
doświadczeń oraz czerpania
inspiracji, świetną okazją do in-

Natalia Wojnowska , Martyna Mierzejewska, Natalia Wesołowska i Dominika Małkowska z MUKL Brodnica zdobyły
złoty medal na Mistrzostwach
Polski.
Świetnie spisują się brodnickie lekkoatletki. Na mistrzostwach Polski U16 w Lekkiej
Atletyce w Białej Podlaskiej
podopieczne Zenona Rosiń-

skiego ponownie pokazały
klasę. 24 września ub. roku
Natalia Wojnowska, Martyna
Mierzejewska, Natalia Wesołowska i Dominika Małkowska
z Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
Brodnica zdobyły złoty medal
w sztafecie 4x100 metrów
z rekordowym wynikiem sezonu - 49,77s. To najlepszy

Na kongresie w Malborku
tegracji. Praca była bardzo merytoryczna i owocna. Kongres
został połączony również z projektem „Start5b”, realizowanym
przez Polską Radę Organizacji
Młodzieżowych. Przedsięwzię-

cie to ma na celu stworzenie
założeń do nowelizacji artykułu
5b Ustawy o Samorządzie Terytorialnym.
Info. Młodzieżowa Rada
Konsultacyjna Miasta Brodnicy

wynik w tej kategorii i tym
przedziale wiekowym od 2013
roku.
Na spotkaniu w brodnickim
starostwie powiatowym mistrzynie i trener odebrali gratulacje od wicestarosty Mariusza
Klonowskiego i Romana Pytlasińskiego, przewodniczącego
Rady Powiatu w Brodnicy.

Ziemia Michałowska
Miejski Miesięcznik
Społeczno-Kulturalny
Wydawca:
Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
w Brodnicy

Red. naczelny:
Paweł Stanny

Współpracują: Jerzy
Wultański, Marian
Bizan, Maria Oryszczak,
Wojciech Płotka.

Adres redakcji:
ul. Zamkowa 1,
87- 300 Brodnica
tel. 56 49-822-47

Fot. nadesłane

Dwa zespoły wzięły udział
w Mistrzostwach Powiatu w
Siatkówkę Dziewcząt Szkół
Ponadpodstawowych.
- Po bardzo zaciętym, pięciosetowym pojedynku mistrzostwo powiatu zdobyły
podopieczne Dariusza Czaplickiego z I LO w Brodnicy.

Uczennice z liceum Filomatów Ziemi Michałowskiej
pokonały 3:2 gospodynie,
czyli zawodniczki Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego prowadzone
przez Jarosława Tomasza
- informuje Daniel Bukowski, powiatowy organizator
sportu.
Zespoły otrzymały dyplomy oraz narody rzeczowe
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Organizator dziękuje
dyrekcji oraz nauczycielom
wychowania
fizycznego

Na dwóch boiskach w hali
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy
ulicy Karbowskiej rozegrano
mistrzostwa powiatu brodnickiego w siatkówkę chłopców,
rocznik 2002-2004.
Cztery drużyny wzięły udział
w mistrzostwach powiatu w
siatkówkę szkół podstawowych chłopców, rocznik 2002
– 2004. Najlepsi okazali się
podopieczni Artura Dombrowskiego oraz Jacka Sargalskiego
z Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.
Uczniowie z Matejki wygrali
wszystkie spotkania. Drugie
miejsce zajęło gimnazjum w
Brzoziu, a trzecie gimnazjum w
Bobrowie.
Wszystkie zespoły otrzymały
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.
Wyniki:
Gimnazjum Bobrowo – ZS

Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Tym razem najlepsi Brodniczanie

Fot. nadesłane

24 stycznia w hali CKZiU ,
przy ul. Karbowskiej dziewczęta ze szkół ponadpodstawowych rywalizowały
w meczach siatkówki o
mistrzostwo powiatu brodnickiego.
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Adres internetowy:
ziemiamichalowska@
wp.pl
Skład: Wydawnictwo
Kujawy – www.kujawy.
media.pl
Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania nadsyłanych materiałów

Historia
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Archiwum tajemnic

Porucznik Usow wychodzi z okrążenia
dowej Organizacji Wojskowej (NOW-AK), który
znał Bolesława Usowa z czasów, gdy uczęszczali do gimnazjum w Brodnicy. Jednemu ze
swoich ludzi „Jurandowi” (Józef Igras) zlecił
przygotowanie odbicia więźniów z Biłgoraja.
Akcja na biłgorajskie więzienie nastąpiła 24
września 1943 roku i dowodzona była przez
kpt. „Żegotę” (Tadeusz Sztuberg-Rychter)
przy wsparciu żołnierzy NSZ (Narodowych Sił
Zbrojnych) pod dowództwem „Zęba” (Leonard
Zdanowicz). Zakończyła się pełnym sukcesem.
Uwolniono siedemdziesięciu dwóch więźniów.
Bolesław Usow został po uwolnieniu ukryty
w miejscowości Bieliny u Marii Zamłyńskiej. Po
miesięcznej kuracji wrócił do działalności konspiracyjnej i wstąpił do oddziału … „Ojca Jana”.

Porytowe Wzgórze

Rok 1930. Przemarsz w Brodnicy
Gdy zbierałem informacje o losach harcerzy związanych z Brodnicą, na mój monitor
trafił pewnego razu skan fotografii datowanej
na 1930 rok, przedstawiający zastęp harcerzy,
dziarsko stąpających po bruku brodnickiego
rynku, a pośród nich wysokiego, jasnowłosego młodzieńca. Ów młodzieniec nazywał się
Bolesław Usow i był w przeszłości uczniem
gimnazjum w Brodnicy.
Gdy po raz pierwszy przeczytałam jego życiorys, starannie przygotowany przez Tadeusza
Chrzanowskiego, wydało mi się, że mam do
czynienia z jednym z wielu patriotów, bohaterów wojny na naszym terenie. Historia bohaterska, piękna, ale i zamknięta. Ale jednak nie tak
do końca. Zagadkowe są cały czas okoliczności
jego tragicznej śmierci. Jakie to motywy sprawiły, że wszechwładny Urząd Bezpieczeństwa
posunął się do skrytobójstwa?
Dlaczego po prostu nie został aresztowany
i nie zginął w więzieniu, jak wielu innych AK-owców? Jedna z wersji o jego śmierci mówiła
o zasadzce przygotowanej przez Urząd Bezpieczeństwa na drodze leśnej, gdy jadąc na motorze miał zginąć po zderzeniu ze stalową linką
przeciągniętą pomiędzy drzewami przez ubeków. Takich podobnych opowieści z biegiem
lat powstało więcej. Pewne jest to, że Usow
odszedł z tego świata w okolicznościach niewyjaśnionych.

Ciągnęło go do lasu…
Matka Leokadia z domu Boniewicz wywodziła się z rodziny ziemiańskiej. Mając 16 lat,
w roku 1908, poślubiła Jana Usow, Rosjanina
urzędnika państwowego, dyrektora banku
w Rypinie. W 1909 roku urodził im się pierwszy
syn Bazyli, a 18 lipca 1913 roku przyszedł na
świat drugi syn Bolesław. Ponieważ Jan Usow
otrzymał wezwanie do armii carskiej, trafił do
Rostowa nad Donem. Już w Rosji, w 1915 roku
urodziła się córka Zofia.

Latem 1920 roku bolszewicy aresztowali
36-letniego Jana Usowa. Nigdy nie powrócił
już do domu i słuch o nim zaginął. Dla Leokadii i dzieci nastały ciężkie czasu biedy i głodu.
Dzięki finansowej pomocy dziadka Teodora Boniewicza wydobyli się z sowieckiego imperium
i osiedlili w Brodnicy. Tutaj Leokadia musiała
zarabiać pracą rąk własnych na utrzymanie siebie i trójki dzieci. Majątku żadnego nie posiadali.
W 1926 r. Bolesław ukończył cztery klasy Szkoły
Powszechnej w Brodnicy i tegoż roku wstąpił do
gimnazjum również w Brodnicy, które ukończył
w 1934 r. W tym okresie był mocno zaangażowany w Związek Harcerstwa Polskiego. Doszedł
do harcerskiego stopnia instruktorskiego. W latach 1934-35 odbył służbę wojskową w 67. PP.
w Brodnicy. Następnie podjął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które ukończył z tytułem
inżyniera leśnictwa w roku 1939.
W pierwszych dniach wojny przyjął propozycję pracy od hrabiego Marka Zamoyskiego
i przeprowadził się z matką i rodzeństwem do
Huty Krzeszowickiej na Lubelszczyźnie. Pół
roku po przeprowadzce objął posadę nadleśniczego. Były to czasy wojny. Wieczorem 10
września 1943 r. wraz z trzema innymi osobami został aresztowany przez Gestapo. Wszyscy
aresztowani byli żołnierzami Polski Walczącej.
Natychmiast zostali poddani brutalnemu śledztwu. Szczególnie okrutne metody przesłuchania zastosowali Niemcy wobec Bolesława
Usowa. Po czterech latach wojny nikt nie miał
złudzeń, co do tego, czym kończy się śledztwo
Gestapo, wszystkich czekała śmierć.

Ojciec Jan wkracza do akcji
Wywiad Armii Krajowej ustalił szybko, że
więźniów przewieziono do Biłgoraja. Wiadomość tę posiadał też „Ojciec Jan” (Franciszek
Przysiężniak) – dowódca operującego w okolicznych lasach oddziału partyzanckiego Naro-

W drugiej połowie lutego 1944 roku na tereny (lasy Janowskie), gdzie operował oddział
„Ojca Jana”, w którego szeregach służył Bolesław Usow, przybyła sowiecka partyzantka,
tzw. Dywizja Kowpakowska (gen. Kowpaka)
oraz polsko-sowieckie oddziały pod dowództwem Mikołaja Kunickiego. Dowódcy polskich
i radzieckich oddziałów partyzanckich szybko nawiązali ze sobą współpracę i rozpoczęli
wspólne działania przeciwko Niemcom. Rosjanie dysponowali dobrym uzbrojeniem, Polacy
znali teren i mieli życzliwość mieszkańców.
Od wiosny 1944 roku na terenie Lubelszczyzny znalazło się wiele oddziałów partyzanckich. Ramię w ramię walczyli Sowieci i Polacy,
a wśród nich również por. Bolesław Usow.
Do największej
bitwy partyzantów
z Niemcami doszło na Porytowym
Wzgórzu 14 czerwca 1944 roku, gdzie
w kotle znalazło się
ok. 3 tys. partyzantów, m.in. z AK pod
dowództwem por.
Usowa, polsko-sowieckich oddziałów
pod dowództwem
Mikołaja Kunickiego
ps. „Mucha”, z AL
pod dowództwem
ppor. „Konar
Leona
Kasmana
ps.
”Janowski”.
Dowódcy oddziałów powierzyli kierowanie
zgrupowaniem najwyższemu rangą ppłk. Nikołajowi Prokopiukowi. Naprzeciw nich stanęło
niemal 30 tys. Niemców, m.in. z 154. dywizji
pod dowództwem gen. Atrichtera, 213. dywizji
gen. Goeschena, 174. dywizji gen. Eberhardta.
To właśnie sytuacja zagrożenia i wspólny wróg
sprawiły, że oddziały partyzancie, które dotychczas były względem siebie pełne rezerwy, jeśli
nie wrogości, połączyły swoje siły.

Rok 1950.Nadleśniczy Usow
z p.Krukowską
nym razem przybył do Usowa radziecki oficer
i poinformował, że ma rozkaz go rozstrzelać.
Przeprowadził wywiad wśród mieszkańców
i zmienił decyzję, poradził mu, aby wyprowadził
się czym prędzej, gdzieś daleko, co też zrobił.
Fakt braterstwa broni z sowieckimi partyzantami sprawił najprawdopodobniej, że UB nie
aresztowało i nie zamordowało Bolesława Usowa, ps. „Konar”, lecz posłużyło się skrytobójczą
metodą.
Zmarł na skutek ran odniesionych w wypadku w Kwidzynie 30 lipca 1954 roku, gdy jadąc
na swoim motocyklu został potrącony przez
ciężarówkę. Nigdy nie udało się ustalić co to
była za ciężarówka, skąd się tam wzięła, kto był
jej właścicielem, ani kto nią kierował. Przyjęto
wersję „tragicznego wypadku losowego”.

Arkadiusz Fogel
Na podstawie publikacji Tadeusza Chrzanowskiego opublikowanego w Biuletynie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nr 1/54
styczeń – marzec 2010 oraz nr 2/55 marzec-czerwie 2010.

Kierownictwo nad akcją ze strony Niemców
objął dowódca okręgu wojskowego Generalnej
Guberni gen. Heanicke. Tak szeroko i starannie
przygotowana obława nie mogła się nie udać.
Sytuacja okrążonych była beznadziejna, walki
trwały całą noc. „Konar” przedstawił plan wymknięcia się z okrążenia. Przewodnikami w tej
ryzykownej akcji byli partyzanci z jego oddziału.
Dzięki nim niezwykle trudny manewr wydostania się z pierścienia powiódł się. Co więcej, poszczególne oddziały wyszły nocą z okrążenia,
zachowując pełną zdolność bojową. Poległo
600 Niemców, w oddziale „Konara” było dwóch
zabitych i trzech rannych, a straty łączne partyzantów wyniosły 120 żołnierzy.

Lojalni Rosjanie

Rok 1934. Gimnazjum w Brodnicy

„Za wyróżniające się męstwo w walkach Armii Krajowej na terenie Okręgu Lubelskiego”,
Bolesław Usow został odznaczony Orderem
Wojennym Virtuti Militari V klasy.
Zasługi i męstwo Bolesława Usowa zostały
docenione również przez sowieckich towarzyszy broni. Po wojnie kilkukrotnie ostrzegali go o grożącym mu niebezpieczeństwie ze
strony NKWD i UB i miał czas na ucieczkę. In-

Rok 2015. Grób Usowa w Toruniu
Fot. T.Chrzanowski

