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Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom Brodnicy i gościom
przebywającym w naszym mieście składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia oraz radości płynących ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Święta pozwolą pogłębić wiarę w drugiego człowieka i z ufnością
spojrzeć w przyszłość. Niech upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze.
Życzymy pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
Jarosław Radacz
Burmistrz Brodnicy

Roman Pawlak
Przewodniczący Rady Miejskiej

Cena 0 zł

Wydarzenia
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14 marca jubileusz 15-lecia działalności świętowały panie
ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa”.
To jedno z najbardziej licznych i bez wątpienia aktywnych
stowarzyszeń w mieście. Założone w 2003 roku, za swój
główny cel stawia sobie wspieranie pań zmagających się ze
schorzeniami onkologicznymi, zapobieganiu izolacji i przy-
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stowarzyszeniami, np. diabetykami i związkiem niewidomych. Na czele liczącej 63 osoby „Od Nowy” stoi Urszula
Derlicka. Podczas uroczystości w Sali Wielkiej PAW ciepłych słów nie żałował paniom burmistrz Jarosław Radacz
oraz przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober.
Zasłużone działaczki burmistrz uhonorował medalem.

wracanie aktywności społecznej. Dziś panie z „Od Nowy”
nie tylko pomagają sobie podczas leczenia i rehabilitacji,
ale również biorą aktywny udział w inicjatywach prozdrowotnych i kulturalnych miasta, wyjeżdżają wspólnie na
wycieczki, zbierają pieniądze na chore dzieci i dorosłych.
Aktywność ich przejawia się także we współpracy z innymi

Wybrane z miesiąca
Przegląd minionych wydarzeń w Brodnicy
28 lutego uroczyście otwarto nową halę produkcyjną
i pomieszczenia socjalne firmy Vorverk Autotec Polska.
Decyzję o rozbudowie podjęto w 2017 roku. Nowa hala,
o powierzchni 3240 mkw. pomieści zwiększoną liczbę
pracowników obróbki ręcznej oraz nowe maszyny. Hala
wyposażona jest w nowoczesną instalację wentylacyjną
o dużej wydajności, która doprowadzi powietrze do pomieszczenia, uzupełni niedobory i poprawi jakość powietrza w istniejącej części budynków produkcyjnych.
Dla zwiększonej załogi powstał też budynek socjalny
o powierzchni 660 mkw. Poza szatniami i sanitariatami
w budynku jest też gabinet lekarski i duża sala konferencyjna. W czasie uroczystego otwarcia obiektów, w imieniu burmistrza Brodnicy, życzenia dla zarządu i pracowników firmy przekazała Zdzisława Marciniak - dyrektor
Wydziału Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej i Informacji
Urzędu Miejskiego.

2 lutego br. otwarta została Brodnicka Pracownia Orange. Mieści się ona
w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą
30. Multimedialna świetlica działa pod
hasłem „Pracownie Orange tworzymy
– nowych technologii uczymy”. Jest
ogólnodostępna dla wszystkich grup
społecznych, bez względu na wiek
i płeć. Jest miejscem integracji, zabawy,
kursów i ciekawych wydarzeń. Wyposażona została w trzy laptopy, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, konsole
PS4, Lofi Roboty i meble.

16 marca Brodnicki Dom Kultury oraz Marcin Bigoś z zespołem „Do dna” zorganizowali koncert na zielone obchody Dnia św. Patryka - patrona Irlandii. Dzień ten jest bardzo
ważnym i radosnym świętem tego narodu i wypada 17
marca, co ma być upamiętnieniem dnia śmierci świętego.

Od 23 do 25 lutego trwały we Wrocławiu
Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego. Wystawcy z Polski i z zagranicy, głównie samorządy oraz firmy turystyczne przedstawiały ofertę dla turystów. Swoje stoisko
wystawiło także miasto wraz z powiatem
brodnickim.
Prezentowano na nim m.in. ofertę kulturalną, możliwości rekreacji oraz różne formy
aktywnego spędzania czasu w Brodnicy i powiecie. Zapraszano do hoteli, pensjonatów,
ośrodków wczasowych i gospodarstw agroturystycznych działających w naszym regionie.
Ci z odwiedzających imprezę, którzy znali
już Brodnicę i Pojezierze Brodnickie, najczęściej kojarzyli nasz region z wieżą krzyżacką
i zamkiem, muzycznymi imprezami i piękną
przyrodą.

Zarząd Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
i Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy ogłosili konkurs pn. „Gmina Przyjazna Niepełnosprawnym”. 13 marca odbyło się spotkanie, podczas którego
kierownik WTZ Barbara Tuptyńska przedstawiła regulamin
konkursu oraz wręczyła uczestnikom deklaracje wraz z innymi dokumentami.
Konkurs będzie trwał do 15 czerwca i zakończy się uroczystością, podczas której przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, pod którego patronatem organizowany jest konkurs, wręczy nagrody
zwycięzcom.
Stronę przygotowali: Paweł Stanny, (rwi)
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Komunikacja miejska

Nowe autobusy po wakacjach
emisji spalin EURO 6. Dostawa
autobusów będzie wynikiem
realizacji postępowania przetargowego w ramach zadania „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy”.

Już we wrześniu na ulicach
miasta pojawi się osiem nowoczesnych i ekologicznych
autobusów komunikacji miejskiej. 6 marca w siedzibie firmy
Autosan sp. z o.o. w Sanoku,
burmistrz Jarosław Radacz oraz
członkowie zarządu spółki podpisali umowę na ich dostawę
dla Brodnicy. Zgodnie z umową
zamówienie ma być wykonane
do końca września br.
- Nasze trzyletnie starania zostały uwieńczone podpisaniem
umowy na dostawę ośmiu
nowych autobusów SANCITY
10LF. Umowa przewiduje dostawę pierwszego na początku
września, natomiast siedem
pozostałych dotrze do nas do
końca września - informuje Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy.
Jeden autobus pomieści
ponad 80 pasażerów. Będą
ekologiczne,
klimatyzowane,
dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, bezpieczne i monitorowane. Trzy kamery będą rejestrować przedział
pasażerski, natomiast jedna
kabinę kierowcy. Oprócz tego
w pojazdach zainstalowany
będzie system informacji pasażerskiej, informujący o zbliżających się przystankach autobusowych.
- Są to autobusy wyposażone
w udogodnienia przede wszystkim dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz dla dzieci
i młodzieży. Cieszymy się, że
kolejne pojazdy autosanu eksploatowane będą w północnej
Polsce. Mamy nadzieję na kontynuację dobrej współpracy po-

Burmistrz Jarosław Radacz ogląda wnętrze autobusu
między naszą firmą i miastem
Brodnica - powiedział Michał
Stachura, prezes Autosan sp.
z o.o.
Kolorystyka pojazdów nawiązywać ma do brodnickiej flagi
– biało-czerwonej z niebieską
wstęgą. Po wyborze ostatecznej
wersji projektu wszystkie autobusy w Brodnicy będą posiadać
jednakowe barwy.
Inwestycja nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie
komunikacji miejskiej. Nadal
pozostanie DARMOWA. Przypomnijmy, w 2016 roku radni
podjęli zaproponowaną przez
burmistrza Jarosława Radacza
uchwałę, dzięki której przejazdy komunikacją bez opłat od 1
marca 2016 roku stały się faktem. Wówczas szesnastu radnych było za podjęciem uchwały. Tylko pięciu nie poparło
pomysłu burmistrza.

- Gdy wprowadzaliśmy darmową komunikację miejską,
tylko radni PiS-u byli przeciwni temu projektowi. Natomiast
radni reprezentujący „Nasze
Miasto Brodnica” i „Przyszłość
Brodnicy” potwierdzili moją
decyzję. Chciałbym państwu
zagwarantować, że dopóty
radni reprezentujący te dwa
ugrupowania, jak również moja
skromna osoba będzie zarządzać miastem, dopóki komunikacja miejska na pewno będzie
bezpłatna – podkreśla burmistrz
Jarosław Radacz.
Najważniejszymi celami wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej było ograniczenie
ruchu kołowego, oszczędności
w budżetach domowych mieszkańców oraz poprawa wskaźnika
ekologicznego.
Dlatego nowe autobusy zostaną wyposażone w ekologiczne silniki spełniające normy

Ekologia

Brodniczanie modernizują ogrzewanie
Od 26 lutego trwa nabór wniosków
o udzielenie dotacji na dofinansowanie modernizacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Zapowiadany
wcześniej program proekologicznym
cieszy się bardzo dużą popularnością.
Do tej pory do brodnickiego magistratu wpłynęło już ponad 130 wniosków.
Można je nadal składać do 31 sierpnia
br. Wnioski są rozpatrywane według
kolejności ich wpływu do momentu
wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie miasta.
Na ten cel zaplanowano kwotę 300
tysięcy złotych. 25 pierwszych zakwali-

fikowanych do uzyskania dotacji z budżetu miasta wniosków ma szansę na
dodatkowe dofinansowanie. Będą to
środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu. Dotacja wyniesie
dwa tysiące złotych na jednego wnioskodawcę. Kolejnym etapem było
powołanie przez burmistrza Brodnicy
komisji do weryfikacji wniosków. Zadaniem komisji jest wizja terenowa celem
oględzin źródeł ciepła podlegających
wymianie.
- Planujemy, że pierwsze dotacje uruchomione będę na przełomie marca
i kwietnia bieżącego roku - informuje

W ramach modernizacji zaplanowano również: wymianę
wiat przystankowych, budowę
parkingów (bike & ride) zlokalizowanych w pobliżu zakładów
pracy, szkół i terenów zielonych
miasta, modernizację zaplecza
technicznego (warsztatu) z dostosowaniem do obsługi i serwisu taboru, zakup niezbędnego wyposażenia w tym zestawu
diagnostycznego oraz budowę
węzła przesiadkowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
(park & ride). Łączna wartość
projektu wyniesie prawie dziewięć milionów złotych z czego
ponad sześć milionów siedemset tysięcy złotych to dofinansowanie ze środków unijnych.
- Chciałbym podziękować
zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego na czele
z marszałkiem Piotrem Całbeckim, jak również przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Ryszardowi Boberowi za to, że
łaskawym okiem spojrzeli na
nasz projekt – podkreśla burmistrz Jarosław Radacz.
Od 1981 roku kiedy to powstała Komunikacja Miejska
w Brodnicy, po raz pierwszy
przeznaczono tak duże pieniądze na jej modernizację. Tym
bardzie jest to historyczne wydarzenie dla miasta.

Inwestycje

Drogowcy będą mieli sporo pracy
Ruszyły pierwsze remonty dróg i chodników. Na razie drogowcy rozpoczęli prace na ulicy Bolesława Chrobrego. Już niebawem ruszą prace na siedmiu brodnickich chodnikach.
- Z zaplanowanych inwestycji drogowych w budżecie miasta
na rok 2018 rozpoczęto przebudowę chodników ulic: Bolesława
Chrobrego, Krętej, Anieli Krzywoń, Władysławy Zieleniewskiej,
Karola Szymanowskiego, Fryderyka Chopina oraz Żwirki i Wigury. Łączna wartość robót wyniesie ok. 330 tys. złotych - informuje
Karol Koszewski z Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Brodnicy.
Podpisana została również umowa na przebudowę nawierzchni
ulicy 15 lipca. Wartość zadania wyceniono na prawie 123 tys. zł.
Wymienione prace mają zostać ukończone do połowy sierpnia br.
Rozpoczęte zadania to dopiero początek inwestycji jakie zaplanowano w budżecie na 2018 rok. Przypomnijmy w tym roku
nowe nawierzchnie, chodniki, parkingi lub oświetlenie powstaną
na ponad 30 brodnickich ulicach za kwotę ponad 9 mln złotych.

(rwi)

(rwi)

Joanna Kilian, kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Brodnicy.
Przypomnijmy, dotacja z budżetu
miasta przewiduje dofinansowanie:
* do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - kwota dotacji do 3.000 zł;
* do modernizacji źródła ciepła na
ogrzewanie gazowe - kwota dotacji do
3.000 zł;
* do modernizacji źródła ciepła na
ogrzewanie olejowe - kwota dotacji do
2.000 zł;
* do modernizacji źródła ciepła na
piec ogrzewany paliwem stałym w tym
biomasę, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów - kwota dotacji to 2.000 zł.
(rwi)

Stadion w nowej odsłonie
Trwa modernizacja stadionu miejskiego w Brodnicy. Wykonawcą robót jest
firma Tamex Obiekty Sportowe S.A.,
która wygrała przetarg na to zadanie.
W planach jest również przebudowa
trybun obiektu. Powstanie m.in. nowe
boisko piłkarskie, pełnowymiarowa
bieżnia okólna z nawierzchni syntetycznej, z czterema torami okólnymi oraz
sześcioma torami na prostej. Arena
lekkoatletyczna posiadać będzie dwuścieżkową, jednostronną skocznię do
skoku w dal i trójskoku, dwustronną
skocznię do skoku o tyczce, rzutnie do
rzutu oszczepem, pchnięcia kulą, do rzutu młotem i dyskiem oraz stanowisko do
skoku wzwyż. Modernizacja zakończy
się w połowie bieżącego roku.

(rwi)

Termomodernizacja

Więcej ciepła, mniej strat
Ruszyła termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 3 przy ulicy Wiejskiej. Realizacja przedsięwzięcia możliwa
będzie dzięki środkom unijnym.
Zaplanowana termomodernizacja polegać będzie m.in. na
dociepleniu elewacji, częściowej wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, dociepleniu stropodachu, wymianie istniejących
urządzeń instalacji centralnego ogrzewania oraz, co najważniejsze montażu instalacji solarnej. Budynek szkoły na Wiejskiej jest
jednym z czterech obiektów, na które Urząd Miejski w Brodnicy
pozyskał dofinansowanie.
- W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy”, pracom termomodernizacyjnym zostaną poddane cztery obiekty: Szkoła
Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1, hala sportowa przy
ul. 3 Maja oraz budynek Urzędu Miejskiego - informuje Magdalena Hoga z Biura Projektów Europejskich Urzędu Miejskiego
w Brodnicy.
Budynki zakwalifikowały się do termomodernizacji, ponieważ
generują wysokie straty ciepła, a co za tym idzie, wysokie koszty
eksploatacyjne. Dzięki szerokiemu zakresowi prac jakie zostały
zaplanowane w poszczególnych obiektach uzyskany zostanie
bardzo wysoki wskaźnik efektywności energetycznej, co ma
przełożenie na wysoki poziom dofinansowania. Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim inwestycja zostanie
wsparta dofinansowaniem unijnym w wysokości ponad 2 milionów 750 tysięcy złotych. Przetarg na te zadanie ogłoszony
został jeszcze w ubiegłym roku.
- W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych
zostali wyłonieni wykonawcy na realizację zadań przy trzech
obiektach - informuje Magdalena Hoga, kierownik Biura Projektów Europejskich.
Na termomodernizację SP nr 3 umowa została podpisana na
kwotę ponad 1 mln 400 tysięcy złotych, SP nr 1 na kwotę prawie
1 mln złotych, natomiast na termomodernizację hali sportowej
na ponad 650 tysięcy złotych.

(rwi)

Puls miasta

Pozimowe porządki w mieście
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy gotowe jest do sprzątania miasta. Przeszkodą na
razie jest niesprzyjająca pogoda, ale służby komunalne
mają nadzieję, że ta niedługo się zmieni.
- Oczyszczanie miasta rozpoczniemy od Starego Miasta oraz osiedla Gdynia. Harmonogram oczyszczania ulic
zamieścimy na stronach przedsiębiorstwa oraz Urzędu
Miejskiego w Brodnicy. Może on ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne - informuje
Adam Muzalewski, z PGK Sp. z o. o. w Brodnicy.
Obecnie PGK do pozimowych porządków wykorzystuje zamiatarkę ciągnikową elewatorową do zamiatania
ulic oraz zamiatarki chodnikowe. Przy dużych zabrudzeniach wykorzystywane jest również doczyszczanie ręczne. W tym roku przedsiębiorstwo planuje zakup nowej
zamiatarki elewatorowej.
(rwi)
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O brodnickim PEC
na łamach „Gazety Prawnej”
W „Gazecie Prawnej” z 28
lutego br. ukazał się artykuł
pn. „Ekologicznie i nowocześnie”, mówiący o konsekwentnych działaniach brodnickiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, które
wspólnie z samorządem podejmuje inicjatywy na rzecz
poprawy jakości powietrza.
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku PEC zastąpiło kotłownię węglową
systemem gazowym o mocy
2,8 MW. Podobne zmiany czekają jeszcze drugi obiekt spółki,
do którego obecnie budowana
jest sieć. Przedsiębiorstwo realizuje również projekt dotyczący poprawy efektywności
energetycznej w trybie „zaprojektuj – wybuduj”, który polega
na budowie systemu kongeneracyjnego. Wartość projektu
wynosi prawie 8 mln złotych,

z czego 43,7 procent całej kwoty to pozyskane przez spółkę
dofinansowanie. Przedsiębiorstwo złożyło już projekt i czeka
na otrzymanie pozwolenia na
budowę. Inwestycja ma zakończyć się w październiku br.
- To priorytetowa inwestycja dla nas – mówi Grzegorz
Malinowski-Pesta,
prezes
brodnickiego PEC. – To między
innymi budowa 5 km gazociągu, a także doprowadzenie do
dwóch osiedli gazu przez Polską Spółkę Gazowniczą. Dzięki
temu kolejni mieszkańcy Brodnicy będą mieli możliwość
podłączenia swoich budynków
do ciepła systemowego. Działania przedsiębiorstwa wpisują się w program realizowany
przez brodnicki samorząd na
rzecz poprawy jakości powietrza.

(rwi)

KO M U N I K AT Y
Roczne stypendium. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie
klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl.
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia. Pracowników
służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej
potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.
Monika Pinkowska, koordynator programów, tel. 32-20538-80. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES,
ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice, KRS 0000014574, www.
spes.org.pl.
Chór zaprasza. Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego, nie trzeba umieć czytać nut, nie trzeba umieć śpiewać - wszystkiego Cię nauczą. Wystarczy wykazać się słuchem
muzycznym oraz obiecującymi walorami głosowymi. Spotkania
miejskiego chór „CANTO GRAZIOSO” odbywają się w BDK, we
wtorki o 19.30 i soboty o 10.30. Kontakt - dyrygent Iwona Mrozińska, tel. 728 315 313.

Zgodnie z zapowiedziami
Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy
przygotowuje się do ogłoszenia naborów na granty
w ramach „Przedsięwzięcia
1.1.1 Działania podnoszące rozwój kwalifikacji oraz
kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców
obszaru LSR”.
W ramach grantu potencjalni beneficjenci będą
mogli zrealizować projekty
mające na celu aktywizację społeczno-zawodową,
np. szkolenia podnoszące
kompetencje lub dające
nowe umiejętności zawodowe i społeczne, tj. szkolenia, kursy, staże związane
ze zwiększeniem zdolności
komunikacyjnych,
poprawą własnego wizerunku,
wzmocnieniem
poczucia
własnej wartości, rozpoznaniem
predyspozycji
zawodowych, przygotowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego,
przekwalifikowaniem
lub
podniesieniem kwalifikacji
zawodowych oraz zatrud-
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Wkrótce ruszą nowe projekty LGD

Fot. Nadesłana

Fot. Nadesłana
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nieniem na co najmniej 3
miesiące. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów wynagrodzenia
pracownika.
W związku z powyższym
LGD Miasta Brodnicy planuje bezpłatne szkolenia dla
potencjalnych wnioskodawców, którzy planują realizację projektów w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-

łania Miasta Brodnicy. Będą
to szkolenia z zakresu zasad,
kryteriów wyboru oraz rozliczania operacji.
Ponadto w ramach swej
działalności Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy
pozyskała w ostatnim czasie
środki na realizację dwóch
projektów. Będą to projekty
głównie skierowane do kobiet. Pierwszy z nich to konferencja pod nazwą „Kobieta
bez Barier”, a drugi „Kultura

Kobiet”. Środki na ten cel
pozyskane zostały w ramach
dotacji z Powiatu Brodnickiego.
Daty i programy szkoleń
oraz terminy realizacji projektów zostaną podane na
stronie www.lgd.brodnica.
pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
Info: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Na zajęcia świetlicowe dla harcerzy i oświaty
Rozstrzygnięto konkurs
ofert na wsparcie realizacji
prowadzenia
pozalekcyjnych zajęć świetlicowych
z programem opiekuńczo-wychowawczym
dla
uczniów
szkół
podstawowych i gimnazjalnych
z uwzględnieniem działań
profilaktycznych w Brodnicy w 2018 r.
Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono z budżetu miasta na rok 2018
środki finansowe w wysokości 145.000 zł. Pozalekcyjne

zajęcia świetlicowe poprowadzi Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorska
ZHP Hufiec Brodnica. Protokół z posiedzenia z dnia
28 lutego br. komisji konkursowej do zaopiniowania
ofert, powołanej zarządzeniem nr 59/2018 burmistrza
Brodnicy z 26 lutego 2018 r.
znajduje się na BIP miasta,
Konkursy, Zakładka Zdrowie
i Polityka Społeczna.
(rwi)

Widowiska

Cyrkowcy łączą siły
Brodnicki Dom Kultury znalazł się wśród 10
projektów, które zostały
docenione w konkursie
„Razem w Europie. Jeden cel!” organizowanym
przez
Polsko-Niemiecką
Współpracę
Młodzieży.
Placówka razem ze swoim
partnerem grupą cyrkową
„Schatzinsel” z Berlina,
z którą współpracuje od
2004 roku, w konkursie
zaprezentowała projekt,
podczas którego zostanie
przygotowane widowisko.
- Ten projekt z trzech
tysięcy zgłoszonych został
wybrany do dziesiątki finalistów. To jest bardzo duże
wyróżnienie,
ponieważ
dzięki temu na realizację
naszego projektu otrzy-

mujemy stawki 150 procentowe - informuje Ewa
Dembek, dyrektor Brodnickiego Domu Kultury
W projekcie konkursowym
zatytułowanym
„Razem dalej!” udział
weźmie 70 osób, z grup
cyrkowych:
„BeDeKus”
z Brodnicy, „Heca” z Lipinek, „Arlekin” z Kijowa
na Ukrainie, „Schatzinsel”
z Berlina oraz młodzież
z Syrii i Afganistanu przebywająca w Niemczech.
Efektem współpracy będzie spektakl teatralno-taneczno-cyrkowy.
- Po dwóch tygodniach
trwania projektu przyjeżdżamy do Polski. W trzecim tygodniu będziemy

prezentować efekt naszej
pracy. 22 lipca br. odbędzie się spektakl na rynku
w Brodnicy, 24 lipca w Toruniu, a 27 lipca w Gdańsku - dodaje Ewa Dembek.
Oprócz
finansowania
pobytu młodzieży podczas realizacji projektu,
konkurs przewiduje również nagrodę główną. Po
zrealizowaniu projektów
przez finałową 10, komisja
konkursowa wybierze ten
najbardziej wartościowy,
dla którego organizatorów
jest przewidziana nagroda
w kwocie sześciu tysiący
euro do podziału dla partnerów: polskiego i niemieckiego.
(rwi)

Jeśli medal się należy…
Urząd Stanu Cywilnego w
Brodnicy zaprasza chętne pary
z miasta i gminy Brodnica,
które w jednym związku przeżyły razem 50 lat do składania
wniosków do odznaczenia
„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które przyznaje prezydent RP. Wnioski
dostępne są w siedzibie USC
ul. Zamkowa 1 w Brodnicy oraz
na stronie internetowej miasta
Brodnicy (eurząd).
Osoba zgłaszająca legitymuje się dowodem osobistym
lub paszportem. W przypadku
trudności z poruszaniem się
lub innymi przeszkodami związanymi z osobistą wizytą w
USC zgłoszenia może dokonać
osoba z najbliższej rodziny dzieci, wnukowie.
Pracownicy USC służą również pomocą przy wypełnianiu
wniosków, a wszelkie czynności są bezpłatne.
(ml)
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Igrzyska wiedzy o Annie Wazównie

Fot. Paweł Stanny

7 marca do III LO w Brodnicy zjechało prawie 300 gimnazjalistów z całego powiatu
brodnickiego. Drużyny z dziesięciu gimnazjów z powiatu
brodnickiego rywalizowały w V
Igrzyskach Wiedzy – konkursie,
który cieszy się coraz większą
popularnością, a organizowany
jest przez III LO w Brodnicy.

Stypendia dla najlepszych
W Pałacu Anny Wazówny, 21 marca, burmistrz Brodnicy wręczył stypendia oraz złożył
gratulacje najlepszym uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku
szkolnego 2017/2018.
Stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymają uczniowie gimnazjum, a w wysokości 250 zł miesięcznie licealiści. Najlepszymi okazali się: Mateusz Balewski, Piotr Furgalski,
Karolina Przeczewska, Mikołaj Mężykowski, Dominika Paradzińska, Wiktoria Pizoń z Gimnazjum nr 1 i Amelia Dulka, Wiktoria Bielawa, Amelia Błaszkiewicz, Julia Kłosowska, Julia
Telejko z gimnazjum nr 2 oraz Natalia Wrońska, Jakub Kucharski, Lidia Szymańska, Hubert
Brokom, Michał Jaworski, Sebastian Górski, Jagienka Wójcik, Oliwia Kołecka, Joanna Ramowska z III LO.
(rwi)

- Ponieważ mamy Rok Anny
Wazówny wszystkie tegoroczne zadania konkursowe dotyczyły właśnie królewny Anny
i jej czasów - tłumaczy Marek
Jasiński, wicedyrektor ZS nr 1,
koordynator konkursu.

Na zabytki i kulturalne inicjatywy

Dofinansowanie otrzymały:
1. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Brodnica na VII Festiwal
Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej
i Turystycznej - 2.250 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy
na Noc Świętojańską - 2.000 zł.
3. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy
na projekt „Anna Wazówna starościna brodnicka” - 2.500 zł.
4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej na organizację
wystawy „Zdzisław Beksiński – od
fotografii do fotomontażu komputerowego” - 1.000 zł.
5. Brodnickie Stowarzyszenie
Oświatowe na projekt „Rok z Anną
Wazówną” - 3.000 zł.
6. Stowarzyszenie „Na Wiejskiej”
na IX Nocną Brodnicką Majówkę

Fot. Paweł Stanny

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 22 oferty. Burmistrz Brodnicy
przyznał dofinansowanie 19 wnioskodawcom. Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono z budżetu miasta na rok 2018 środki
finansowe w wysokości 350.000
zł. Konkurs polegał na wsparciu
finansowym następujących zadań: wspieranie wartościowych
przedsięwzięć mających na celu
ochronę dziedzictwa kulturowego polegających na renowacji
i konserwacji zabytków (300.000
zł) oraz organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez i innych form służących rozwojowi
działalności kulturalnej i artystycznej (50.000 zł).

Wieża Mazurska w tym roku
poddana zostanie remontom
Patriotyczną i X Brodnickie Nocne
Manewry Patriotyczne – 6.000 zł.
7. Jaskółka Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na organizację koncertu „Mistrz
i uczeń” w ramach cyklu Brodnicka
Manufaktura Dźwięku - 3.000 zł.
8. Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska” na VIII
Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od
biesiady do biesiady” przegląd zespołów artystycznych - 1750 zł.
9. Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej na „Ździebełko
ciepełka 2018 – muzyczne spotkania w odwiedzinach u Anny Wazówny” - 3.000 zł.
10 Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych „Kładka” na
XIX Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe - 3.500 zł.

li uczniowie z 1. Gimnazjum
w Brodnicy. Drugie miejsce zajęły ex-equo drużyny z gimnazjów w Gołkowie, Jabłonowie
i Zbicznie. Trzecie miejsce wywalczyli: z Górzna, Osieka i ze
Szczuki.

Źródło: Redakcja szkolnej
strony internetowej III LO
w Brodnicy

Trzyosobowe zespoły ze szkół
malowały portrety Anny Wazówny - kobiety niepospolitej
a pięcioosobowe odpowiadały
na pytania z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. W ramach
igrzysk pisano stylizowane
zaproszenie na bal do królewny Anny, mierzono włóki ziemi
z brodnickiego starostwa, śledzono trasę przejazdu Anny ze
Szwecji do Polski, pod mikroskopem sprawdzano zioła.

Wsparcie zadań publicznych

Rozstrzygnięto konkurs ofert
na wsparcie zadań publicznych
w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w roku 2018. Dzięki
dotacjom odbędzie się wiele imprez i wydarzeń artystycznych.

Zawodników bardzo żywiołowo dopingowali wierni kibice,
którzy pomagali też w rozwiązywaniu zadań konkursowych
oraz nauczyciele i dyrektorzy
rywalizujących szkół.
Atrakcją konkursu była prezentacja tańca z epoki i występy młodzieżowego zespołu
z III LO, który wykonywał już
całkiem współczesne przeboje.
Zwycięzcami V Igrzysk zosta-

11. Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski XXI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób
Niepełnosprawnych na „Terapia
artystyczna krokiem do samodzielności” 3.500 zł.
12. Brodnickie Stowarzyszenie
Kultury na projekt „Śladami Anny
Wazówny” - 2.500 zł.
13. Brodnickie Stowarzyszenie
Społeczno – Kulturalne „Fatima”
na XII Festiwal kultury leśników
i myśliwych w tym: IX Przegląd
Fanfar i Hejnałów o Statuetkę
Anny Wazówny - 4.500 zł.
14. Stowarzyszenie Przyjaciół
Kultury i Sztuki „Bractwo” na
Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka
Uczta Teatralna” - 3.500 zł.
15. Stowarzyszenie Przyjaciół
Kultury i Sztuki „Bractwo” na festyn Zaczarowany Park Ogrodowa
Przykop - 2.250 zł.
16. Brodnickie Stowarzyszenie
Kultury na projekt „Dbamy o brodnickie zabytki – konserwacja północnej elewacji korpusu nawowego, w części zachodniej kościoła
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy oraz prace remontowo-konserwatorskie dachu w kościele
parafialnym oo. Franciszkanów
w Brodnicy” - 200.000 zł.
17. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Oddział
w Brodnicy Wieża Mazurska na
„Prace naprawczo – renowacyjne
i konserwatorskie elewacji wraz
z wymianą stolarki zewnętrznej”
- 100.000 zł.
18. Stowarzyszenie Społeczne
„Aktywna Kałaska” na Piknik pt.:
Muzykowanie na leśną nutę – IV 2.250 zł.
19. Stowarzyszenie Miłośników
Gier i Fantastyki „Thorn” na Konwent Fantastyki Brodnicon – edycja 2018 - 3.500 zł.
(rwi)

Autyzm. Nie tylko dla nauczycieli
„Uczeń ze spektrum autyzmu
w szkole” - pod takim tytułem zaplanowano konferencję adresowaną
do nauczycieli szkół i przedszkoli,
nauczycieli wspomagających, pedagogów i psychologów oraz rodziców. Konferencja składać się
będzie z dwóch części: pierwsza
– wykładowa odbędzie się 12 kwietnia w godzinach od 10.00 – 15.00
w Pałacu Anny Wazówny przy ul.
Zamkowej 1. Część drugą – warsztatową zaplanowano dzień później,

czyli 13 kwietnia. Potrwa ona od
godziny 9.30 do 14.45 w budynku
I Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Lidzbarskiej 14. Koszt udziału
w konferencji to 150 zł od osoby.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
Formularz rejestracji uczestników
on-line na stronie www.es-edukcja.
pl.
Termin przyjmowania zgłoszeń
określono na 6 kwietnia. Więcej informacji pod numerem: 516-394-490.

(sta)

Miasto dla młodych

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy zaprasza swoich kolegów i koleżanki do udziału w akcji „Miasto dla Młodych”. Celem akcji jest aktywizacja brodnickiej młodzieży, zachęcenie młodych ludzi do angażowania
się w lokalne inicjatywy, a także do realizacji własnych pomysłów. Akcja polega na organizacji przez młodzieżową radę spotkań w brodnickich szkołach.
Podczas spotkań prezentowane są działania rady oraz prowadzone dyskusje
i konsultacje na temat sytuacji młodzieży jej potrzeb i oczekiwań.
Podczas spotkań młodzież za pomocą Karty Pomysłów będzie mogła zgłaszać swoje projekty i pomysły na realizację wydarzeń i inicjatyw jakie chciałaby realizować. Spotkania w brodnickich szkołach potrwają do końca marca.
W kwietniu z kolei planowana jest konferencja podsumowująca cykl spotkań.

(rwi)

Co dla nas najważniejsze
11 kwietnia o godz. 17.00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30 odbędzie
się spotkanie autorskie z Anną Urbańską. Autorka opowie o swoich książkach
pt. „Teraz autentyczność”, „Otrzep kolana i biegnij” oraz „Mózg – Fabryka Sukcesu”. Mottem spotkania będzie cytat z jednej z książek pisarki: „O odwadze
na bycie sobą i tym, dlaczego tak trudno nam, kiedy spełniamy oczekiwania
innych, zapominając o tym, co dla nas ważne”.
Organizatorem spotkania jest Grupa Nieformalna Planeta Kobiet. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 511-262-324. Wstęp wolny.

Święta Wielkanocne
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Z tradycji wielkanocnych na ziemi michałowskiej
W Wielki Piątek praktykowano pokutny zwyczaj zwany
„Boże Rany” polegający na delikatnym uderzaniu się rózgami. Do „bicia” używano gałązek drzew ciernistych, np.
głogu, agrestu, jałowca. Dawniej zwyczaj praktykowano
często przy pobudce. Rodzic lub współmałżonek uderzał
dzieci wypowiadając formułę: Któryś za nas cierpiał rany
albo Pan Jezus w grobie złożony za nasze grzechy, leżał
trzy dni w grobie, dał bok przebić sobie (Pokrzydowo).
W pierwszy dzień świąteczny domownicy wstawali
wcześnie rano, aby na szóstą rano udać się do kościoła na
rezurekcję. W Radoszkach był zwyczaj pobudki dla mieszkańców wsi poprzez bicie w bęben przed każdym domem.
Robili to młodzieńcy. Za tę „usługę” otrzymywali drobne
od gospodarzy. W Pokrzydowie i Jajkowie, w okresie międzywojennym i zaraz po II wojnie światowej mieszkańcy
chodzili obmyć się (przy studni) wodą w celu pozbycia się
krost, liszajów lub chorób oczu. Czyniły to zazwyczaj kobiety. Panowie przykładali do tego zwyczaju mniejszą wagę.

jajkiem. Zwyczaj praktykowała za to ludność napływowa.
We wsiach i miastach praktykujących święcenie pokarmu (w koszyczkach), jajko dzieli się na tyle części ile jest
domowników. Każdy z mieszkańców spożywa swoją cząstkę. Nie składa się przy tym życzeń.
W niektórych wsiach był zwyczaj robienia przez dzieci (lub dorosłych) gniazd z mchu, liści, słomy dla zająca.
Gniazda takie powstawały w ogrodach, w krzakach i za
stodołami. Do gniazd najbliżsi wkładali słodycze i drobne
upominki, a następnie prosili dzieci o ich poszukiwanie
gniazd w celu sprawdzenia, co im zając przyniósł. „Zajęcze gniazda” są zwyczajem pochodzenia zachodnioeuropejskiego. Zaszczepiła go na naszych ziemiach ludność
niemiecka.

Po powrocie z rezurekcji był zwyczaj zasiadania do
świątecznego śniadania. Wspólny posiłek świąteczny
(wielkanocny) stanowi o więzi rodzinnej i podkreśla jej
wspólnotę. Po posiłku częsty wspólny spacer lub rodzinne
pogawędki.

Malowanie jajek wielkanocnych - w łupinach od cebuli,
młode zboże - tzw. szczypior i w burakach. Składniki te gotowało się, a następnie do czystego wywaru wkładało jajka. Tak przygotowane stały 12 godzin, po czym jajka gotowało się w wywarze. Przed włożeniem do wywaru można
było nałożyć roztopiony wosk pszczeli w różnych wzorach.
Gdy jajka były pomalowane wykonywano z nich skrobanki. Aby jajka nie były matowe, smarowano je masłem.

W okresie międzywojennym, w Pokrzydowie i Jajkowie rdzenni mieszkańcy nie zawsze praktykowali zwyczaj
święcenia pokarmów. Nie dzielono się także święconym

Znanym i lubianym zwyczajem był dyngus odbywający się w drugi dzień świąt. Na wsiach, przed wojną dzieci z biedniejszych rodzin chodziły po domach wołając:

Przyszedł ja po dyngusie, opowiem wam o Jezusie. Jezus
wstał, dygus dał. A wy pani nie dumajcie, tylko jajek w koszyk dajcie. Nie mniej popularny był dyngus starszej młodzieży, która chodziła do domów, gdzie mieszkały panny
na wydaniu. Taką pannę należało oblać niewielką ilością
wody kolońskiej lub perfumowanej.
W Radoszkach i większości miejscowości regionu brodnickiego, chłopcy w wieku 15 i 16 lat uderzali po nogach
dziewczyny witkami z brzozy. Zwyczaj ten był w regionie
zdecydowanie bardziej popularny niż oblewanie wodą
(nigdy z wiadra). Obecność dyngusa u panny znaczyła, że
się kawalerom podoba i może się ona spodziewać zalotników. Brak dyngusa był dla niej przykrością, choć oficjalnie
dziewczyny chowały się lub uciekały przed dyngusowymi
gośćmi.
Dyngus praktykowany był także w domach miejskich.
W poniedziałek rano spryskiwano wodą toaletową lub
„chłostano” witkami brzozowymi kobiety, a we wtorek czyniono to z mężczyznami (tata oblewa mamę, a syn siostrę
i odwrotnie). W przeszłości dyngus traktowany był jako
element kultury i tradycji. Zawsze dbano o przyzwoitość
i pamiętano o umiarze.
Źródło:

Teresa Karwicka i Janina Cherek.
Tradycja a współczesność w kulturze ludowej wybranych wsi
regionów Polski północnej. UMK, Toruń 1982 r.

Tradycje Wielkiej Nocy
Pisanki

Czy nasze zajączki nie są piękne?

Przepis na świąteczną babkę
Składniki:
* 5 dużych jaj
* 1 szklanka drobnego cukru
* 1,5 szklanki mąki pszennej
* 0,5 szklanki skrobi ziemniaczanej
* 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
* 3/4 szklanki oleju (200 ml)
* 2 łyżeczki ekstraktu z pomarańczy
(lub aromatu pomarańczowego)
* świeżo starta skórka z 1 cytryny i pomarańczy
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę, skrobię i proszek do pieczenia połączyć w misce
i przesiać.
W drugiej misie umieścić jajka i cukier. Ubijać, do otrzymania puszystej masy jajecznej. Masa ta powinna potroić swoja
objętość. Powoli wlać olej, cały czas ubijając. Dodać aromat i
skórkę z pomarańczy, ubić. Dodać przesiane suche składniki i
wymieszać rózgą kuchenną, delikatnie, aby ciasto nie opadło.
Formę wysmarować margaryną i posypać mąką pszenną.
Przelać ciasto. Piec w temperaturze 165 stopni C przez około
45 minut lub dłużej, do tzw. suchego patyczka.
Po wyjęciu z formy i ostygnięciu babkę udekorować polewą
czekoladową.
Mirosława Budzińska, Szabda

Pierwsze pisanki powstały w Mezopotamii.
A ich historia sięga do przedchrześcijańskich
tradycji. Jajko oznaczało siły witalne, nowe
życie. Zdobienie ich to zwyczaj znany i rozpowszechniony w wielu społecznościach.
Kultura ludowa ma bogaty dorobek w zdobnictwie i sposobach malowania jaj lub wydmuszek.
Na północy Polski szczególnie popularne
są kraszanki. Wytwarza je się poprzez zanurzanie lub moczenie w barwniku roślinnym.
Często są one jednokolorowe. Region krakowski słynie z nalepianek, które jak sugeruje
nazwa zdobienia, powstaje poprzez naklejanie kolorowych wzorów z papieru. Jednak
najczęściej spotykaną metodą zdobienia jaj
jest batikowanie, czyli nanoszenie na skorupkę jaja roztopionego wosku. Tworzył on
zdobne ornamenty często o wzorze kwiatowym. Następnie jaja są farbowane. Efektem
tych zabiegów jest wielobarwna pisanka
o ciekawym wzorze.

Naturalne metody barwienia jaj
• Łupiny z cebuli farbują jaja na kolor żółty
i brązowy;
• Buraki sprawią, że pisanki zabarwią się na
różowo. Należy zetrzeć na tarce o grubych
oczkach 4 buraki, następnie zalać wodą
i włożyć jajka. Gotować je w ten sposób należy nie dłużej niż 7 minut, by zachować kolor;
• Czerwona kapusta nada jajom niebieskiej
barwy. Trzeba poszatkować kapustę, przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować około 30
minut. Po tym czasie dokładamy ugotowane
jaja. Intensywność barwy zależy od czasu
moczenia, należy kontrolować wybarwienie.
• Zielony kolor otrzymamy z wywaru
z młodego ozimego zboża, świeżych liści
traw lub szpinaku;
• Łupiny orzecha włoskiego nadają jajkom
brunatny kolor.
Joanna Bonawenturska
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Będzie jaśniej
na brodnickiej wsi
W 2018 roku na budowę oświetlenia ulicznego gmina Brodnica
przeznaczyła w budżecie kwotę
nieco ponad 120 tys. zł. Z tych
środków powstaną linie oświetlenia ulicznego w Karbowie, Kominach oraz Gorczeniczce.

Oficjalne otwarcie nowej
części szkoły w Szabdzie
W Szabdzie (gmina Brodnica) 28 lutego odbyła się uroczystość
otwarcia nowo dobudowanej części szkoły podstawowej. Prace budowlane trwały od 2 kwietnia do 21 października ub. roku, a w ich
wyniku powstał podpiwniczony budynek z dwiema kondygnacjami naziemnymi połączony z istniejącą szkołą łącznikiem parterowym. Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanego obiektu
wynosi około 680 mkw. W nowo powstałym budynku znajdują się:
dwie sale lekcyjne, dwie sale przedszkolne, sanitariaty, szatnie dla
uczniów i pomieszczenia gospodarcze, w tym kotłownia olejowa.
Czytaj szerzej na str. 3 dodatku „W gminie Brodnica”

Panie z KGW w Karbowie przygotowały palmę
wielkanocną na konkurs. Czytaj str. 4 dodatku

Inwestycje już się rozpoczęły.
Obecnie trwają prace w Kominach oraz Gorczeniczce. W Kominach dokończona zostanie budowa obwodu składającego się
z sześciu punktów świetlnych.
Dwa z nich wybudowane zostały
jeszcze w ubiegłym roku, cztery
kolejne właśnie są wykonywane.
Nowa linia oświetleniowa będzie
miała długość około 250 metrów.
Na stalowych słupach o wysokości 6 m zawieszone zostaną
sodowe oprawy oświetleniowe
o mocy 100 W. Inwestycja realizowana jest w ramach środków
z Funduszu Sołeckiego.
W Gorczeniczce powstanie
dziewięć nowych punktów świetlnych na linii o długości około

Fot. Paweł Szczechowski

Nowa część budynku szkoły

zlecenie gminy inwestycje w Kominach i Gorczeniczce realizuje
lokalna firma - Zakład Instalacji
Elektrycznej Mateusza Więckiewicza z Podgórza. Zakończenie prac
ma nastąpić nie później niż do 30
kwietnia br., a koszt obydwu inwestycji wynosi nieco ponad 47
tys. zł.

Nowe lampy w Gorczeniczce
270 metrów z energooszczędnymi oprawami LED. W ramach
tej inwestycji oświetlony zostanie
wąwóz prowadzący do wsi. Na

W bieżącym roku gmina planuje także budowę oświetlenia
ulicznego w Karbowie przy ul. Rumiankowej. Inwestycja wykonana
będzie na osiedlu mieszkaniowym, gdzie intensywnie rozwija
się budownictwo indywidualne
i jest odpowiedzią na wnioski
mieszkańców. W ramach przygotowanej inwestycji planowana
jest budowa 17 lamp na ośmiometrowych słupach z oprawami
LED. Niebawem przystąpi się do
wyboru wykonawcy, a zakończenie robót planowane jest nie później niż do 31 sierpnia br.
(psz)
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Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

Gmina wspiera działania
W budżecie gminy Brodnica
na rok 2018 zarezerwowano
90.000 zł na rzecz organizacji
pozarządowych. 16 marca odbyło się podpisanie umów na
wsparcie zadań publicznych dla
mieszkańców gminy.
W lutym wójt ogłosił wyniki
otwartych konkursów ofert na
wspieranie zadań publicznych
w zakresie wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej.
Jednym z kryteriów przy rozpatrywaniu ofert było posiadanie
minimum 10 proc. środków
własnych.
Na ogłoszone konkursy wpłynęło 20 ofert od 15 stowarzyszeń. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne. Każdego
roku zgłasza się do konkursów
coraz więcej organizacji obywatelskich. Samorząd gminy Brodnica chce sprzyjać ich rozwojowi i stosować przyjazne praktyki
udzielania pomocy. To czy organizacje wykorzystają możliwości jakie daje gmina, zależy od
ich aktywności. Gmina liczy, że
sektor pozarządowy będzie się
wzmacniał i doskonalił.
Poniżej organizacje, którym
przyznane zostało wsparcie na
realizację
zaproponowanych
przez nie zadań objętych konkursami.
W konkursie na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie
Brodnica do rozdysponowania
znajdowała się kwota 27.000
zł.
Wpłynęło 11 wnosków.
Wsparcie otrzymały:
- Miejski Uczniowski Klub
Lekkoatletyczny
„Brodnica”
na „Szkolenie sportowe dzie-

Wręczenie umowy dla OSP w Gorczenicy
ci i młodzieży oraz udział we
współzawodnictwie
sportowym” w kwocie 6.400 zł;
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Wsi Karbowo na zadanie „W zdrowym
ciele zdrowy duch” - 5.500,00 zł;
- Liga Obrony Kraju na „Organizację turniejów i zawodów sportowo – rekreacyjnych
w strzelectwie sportowym dla
dzieci, młodzieży i dorosłych” 1.500 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy
„Piast” w Gortatowie na „Prowadzenie systematycznych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci
i młodzieży z zakresu różnych
dyscyplin sportowych „Sportowe weekendy” - 2.000 zł;
- Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy Karate „Shotokan” w Brodnicy na „Organizację
zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych oraz organizację czasu wolnego poprzez
sport dla mieszkańców Gminy
Brodnica” w kwocie 1.500 zł;

- Uczniowski Klub Sportowemu „Korczaki” w Szabdzie na
„Szkolną ligę siatkówki” - 2.000
zł;
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brodnica na zadanie „Wypoczywamy
zdrowo i aktywnie” - 1.500;
- Stowarzyszenie „Brodnica
Biega” na „Organizację czasu wolnego oraz udział we
współzawodnictwie
poprzez
sport dla mieszkańców Gminy
Brodnica” - 1.500 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna
w Gorczenicy na „Organizację
zajęć sportowych dla młodzieży”- 1.800 zł;
- Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP Hufiec Brodnica
na organizację „Rajdu leśnych
zuchów – Poznaj swoją okolicę”
- 1.500 zł;
- Brodnicki Klub Sportowy
„Sparta” na „Organizację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży” - 1.800 zł.
Do konkursu na wsparcie za-

Turniej wiedzy dla młodzieży

Młodzież zapobiega pożarom
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brodnica 9 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap
miejsko-gminny. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych
z Szabdy, Gorczenicy i Gortatowa
oraz uczniowie szkół gimnazjalnych
ze Szczuki i Gimnazjum nr 1 w Brodnicy.
Konkurs przeprowadzono w dwóch
kategoriach: uczniowie szkół podstawowych klas I–VI oraz gimnazjum i
szkół podstawowych klas VII.
Komisja w składzie: przewodniczący
- Paweł Wiśniewski, członek Zarządu
Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP
w Brodnicy, sekretarz – Sławomir Czubiel, pracownik Urzędu Gminy Brodnica oraz Robert Czarnecki - przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP
dokonali oceny prac w wyniku czego
zwycięzcami zostali:
W I kategorii wiekowej: 1 miejsce
Kamil Rutkowski (SP w Szabdzie); 2.
Kacper Tydryszewski (SP w Szabdzie);
3. Julia Maciejewska (SP w Gortatowie; 4. Wiktoria Faraś (SP w Gortatowie); 5. Nikola Dzwonkowska (SP w
Gorczenicy).
W II kategorii z terenu gminy Brod-

nica: 1. Marika Ninierza (Gim.w Szczuce); 2. Arkadiusz Szraga (Gim.w Szczuce); 3. Marcel Miedzianowski (SP w
Szabdzie); 4. Daria Makowska (SP w
Gortatowie).
Uczniowie z Brodnicy: 1. Tymoteusz

Umowa dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich
w gminie Brodnica
dań w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, gdzie do
dyspozycji było 20.000 zł, zgłosiło się 5 organizacji a wsparcie
otrzymały następujące:
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Brodnica na zadanie „Wyjazd do teatru” - 5.700 zł;
- Stowarzyszenie Społeczno-

(mk)

Przed podpisaniem umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Moskal, 2. Błażej Żbikowski, 3. Zuzanna Spławska – (wszyscy z gimnazjum
nr 1).
W imieniu prezesa Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brodnicy – Edwarda Łukaszewskiego jury
wręczyło nagrody zwycięzcom oraz
podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do turnieju.

Najmłodsi laureaci

-Kulturalne Przyjaciół Wsi Karbowo na zadanie „Z kulturą za pan
brat” - 10.700 zł;
- Towarzystwo Miłośników
Ziemi Michałowskiej na zadanie
„Droga do wolności – konkurs
wiedzy o Polsce w 100 rocznicę odzyskania niepodległości”
- 1.000 zł;
- Stowarzyszenie Osób Nie-

pełnosprawnych „Od Nowa”
na „Wyjazd z cyklu „Poznaj swój
kraj” – Środowisko przyrodnicze
Ziemi Olsztyńskiej i zabytki Olsztyna” - 1.000 zł;
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica na
zadanie „Zlot Hufca ZHP Brodnica” - 1.600 zł.
Na konkurs o wsparcie zadań w zakresie organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży
przeznaczone były 43.000 zł.
Otrzymaliśmy 4 oferty od organizacji, które otrzymały następujące wsparcie:
- Brodnicki Klub Sportowy
„Sparta” na „Letnie obozy sportowo-wypoczynkowe sekcji piłkarskich BKS Sparta” - 10.100 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Gorczenicy na „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Brodnica” - 16.000 zł;
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica na
„Zlot ZHP” - 6.800 zł;
- Stowarzyszenie Skauci Króla we Wrocławiu na „Obóz letni
Skautów Króla” - 10.100 zł.

(scz)

Opłaty za deszcz
Z dniem 1 stycznia br. weszły w
życie nowe przepisy prawa wodnego nakładające na samorządy
lokalne obowiązek określenia
opłaty za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej.
Przepisy te mówią, że wykonanie
na nieruchomości robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem i mających wpływ
na zmniejszenie retencji przez
wyłączenie więcej niż 70 proc.
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na
obszarach nieujętych w systemy
kanalizacji otwartej lub zamkniętej
będzie podlegało opłacie.
Opłacie będą podlegali m.in.
właściciele nieruchomości o
powierzchni powyżej 3500 mkw.
(35 arów), którzy zabudowali je w
co najmniej 70 proc. (przykładowo w postaci dachów budynków,
tarasów, dróg, placów czy kostki
brukowej, a w okolicy nie ma kanalizacji deszczowej).
Ustawa przewiduje stawki opłat
w wysokości od 0,10 zł do 1 zł za
każdy metr kwadratowy powierzchni rocznie, co daje minimalną wartość w przedziale od 245 zł do 2450

zł od podmiotu. Dochód z tych
opłat w 90 proc. będzie stanowił
wpływy budżetu państwa (Wód
Polskich), a w 10 proc. budżetu
gminy.
Osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty zostaną powiadomione
pisemnie, przy czym informacja będzie zawierała wysokości
opłaty, sposób naliczenia, terminy
płatności i możliwości złożenia
reklamacji.
Obecnie prowadzone jest rozpoznanie skali nałożonego na gminę
obowiązku. Wymaga to przeprowadzenia analiz przestrzennych,
rozwiania wątpliwości prawnych,
wykonania zestawień osób zobowiązanych, sporządzenia i wysyłki
do nich informacji o opłacie.
Przewiduje się, że osoby zobowiązane do opłat zostaną powiadomione do końca I kwartału
br. W przypadku dużej ilości osób
zobowiązanych, wielu wątpliwości interpretacyjnych, termin
przekazania informacji może się
wydłużyć.

(ek)
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Inwestycja za 1,3 mln zł

Uroczyste otwarcie
nowej części szkoły w Szabdzie
Przecięcie biało-czerwonej wstęgi

Goście uroczystości otwarcia nowej części szkoły
W sali sportowej Szkoły
Podstawowej w Szabdzie odbyła się 28 lutego uroczystość
otwarcia nowo dobudowanej
części szkoły.

Wójt Edward Łukaszewski podziękował projektantom

Zajęcia w nowej klasie

Dzieci w nowej szatni

Gości powitała
dyrektor
szkoły Dorota Katarzyńska.
Zaproszenie na uroczystość
przyjęli:
kujawsko-pomorski
wicekurator oświaty - Maria
Mazurkiewicz wraz ze Zbigniewem Jaguszewskim, starszym
wizytatorem Delegatury Kuratorium w Toruniu, ks. Sławomir
Witkowski - proboszcz parafii
pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Mszanie, radni Rady Gminy
Brodnica z Violettą Sternicką-Twarogowską - przewodniczącą Rady Gminy Brodnica, sołtysi z obwodu Szkoły
Podstawowej w Szabdzie,
przedstawiciele
wykonawcy
inwestycji, projektanci i inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
dyrektorzy szkół i kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych komisji.
Wójt
gminy
Brodnica
Edward Łukaszewski przybliżył
okoliczności podjęcia decyzji
o rozbudowie szkoły, proces jej
przygotowania i realizacji oraz
podziękował wszystkim, którzy
brali w tym udział. Szczególne
podziękowania złożył na ręce
projektantów i inspektorów
nadzoru:
Sławomira Mańki, Piotra Witkowskiego oraz
przedstawiciela
wykonawcy
inwestycji - Firmy ELTOP Sp.j.
Michał Wasiniak, Michał Pi-

skorski i Dariusz Grabowski z
Torunia, wręczając im pamiątkowe listy.
Nie zabrakło podziękowań
i gratulacji od gości. Wicekurator oświaty wraz z gratulacjami
i życzeniami dla uczniów i nauczycieli przekazała upominki
dla szkoły. Podziękowania złożyły także Violetta Sternicka-Twarogowska, przewodnicząca rady gminy oraz Agnieszka
Kowalkowska, przewodnicząca
komisji spraw społecznych
rady gminy.
Serdeczne podziękowania
za wykonanie tej inwestycji
złożyła także dyrektor Dorota
Katarzyńska wraz z uczniami
z Samorządu Uczniowskiego,
a uczniowie najmłodszych klas
szkoły w Szabdzie przygotowali i przedstawili gościom część
artystyczną – pokaz umiejętności artystycznych i sportowych.
Po części artystycznej wszyscy przeszli do nowej części
szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste jej otwarcie z przecięciem wstęgi przez wicekurator
oświaty Marię Mazurkiewicz
oraz wójta gminy przy asyście

przewodniczącej rady. Nowe
sale szkolne poświęcił ks. Sławomir Witkowski, po czym
goście rozpoczęli zwiedzanie
pomieszczeń nowo wybudowanego obiektu.
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie
powstał z myślą o rosnącej
liczbie mieszkańców gminy, w tym dzieci w wieku
szkolnym.
Zainteresowanie
bezpiecznymi i bardzo dobrze wyposażonymi szkołami
gminnymi rośnie z roku na rok.
Szkoła w Szabdzie jest obecnie najliczniejszą w gminie.
Dlatego też już w budżecie na
2015r. zaplanowano to zadanie
i 3 czerwca wójt podpisał umowę z inż. Sławomirem Mańką
z Gorczenicy na wykonanie
dokumentacji
projektowej
rozbudowy. Projekty branżowe wykonali: Piotr Witkowski
(branża sanitarna) i Paweł Dąbrowski (branża elektryczna).
Pozwolenie na budowę uzyskano 22 stycznia 2016 roku.
Dodatkowym argumentem
za rozbudową były też zmiany w oświacie, czyli powrót
ośmioklasowych szkół podsta-

wowych. W 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony
na budowę.
Wygrała go firma ELTOP
z Torunia za 1.325.906 zł. Umowę z wykonawcą zawarto 27
marca 2017 roku a 30 marca
przekazano wykonawcy plac
budowy. Kompleksowy nadzór inwestorski sprawował
Sławomir Mańka z Gorczenicy, nadzór w branży sanitarnej
Piotr Witkowski a w elektrycznej Leszek Dąbrowski.
Prace budowlane trwały od
2 kwietnia do 21 października 2017 roku. W ich wyniku
powstała nowa część szkoły – podpiwniczony budynek
z dwiema kondygnacjami naziemnymi połączony z istniejącą szkołą łącznikiem parterowym. Łączna powierzchnia
użytkowa
wybudowanego
obiektu wynosi około 680 mkw.
W nowo powstałym budynku
znajdują się: dwie sale lekcyjne, dwie sale przedszkolne,
sanitariaty, szatnie dla uczniów
i pomieszczenia gospodarcze,
w tym kotłownia olejowa.

Uczniowie wystąpili w części artystycznej i...

Poświęcenie nowej klasy

...popisywali się swoimi talentami wokalnymi

(jk)
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Panie z Kół Gospodyń Wiejskich

Dzień Kobiet w Karbowie

Podziękowania dla Anny Glabiszewskiej
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez wójta gminy Brodnica oraz
Koło Gospodyń Wiejskich w Karbowie odbyło się 3 marca w sali świetlicy wiejskiej
w Karbowie.
Na uroczystość przybyły delegacje pań
z kół KGW z terenu całej gminy oraz zaproszeni goście, m.in. radni, członkowie
miejscowego Klubu Seniora, zespoły śpiewacze: „Karbowianie”, „Serenada”, „Czerwone Korale” i „Szczupanki”.

Gości powitała przewodnicząca Koła
Gospodyń z Karbowa – Elżbieta Nowak.
Wójt Edward Łukaszewski złożył paniom
życzenia. W imieniu posła Zbigniewa Sosnowskiego życzenia przekazała Danuta
Grzyb - dyrektor jego biura poselskiego.
Do życzeń dołączyli się również radni z
Karbowa – Leszek Kwiatkowski i Dariusz
Malinowski, delegacja panów z zespołu
„Karbowianie” oraz panowie z Rady Sołeckiej z Karbowa.

Przygotowanie strategii
rozwiązywania
problemów społecznych
Urząd Gminy Brodnica przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2018-2025.
Będzie to kluczowy dokument
wyznaczający cele i kierunki
działań służące rozwojowi społecznemu oraz poprawie jakości życia na osiem najbliższych
lat. 7 marca w Urzędzie Gminy
Brodnica odbyło się spotkanie
dotyczące opracowania założeń
strategii, w którym uczestniczyli
sołtysi, radni, dyrektorzy szkół,
prezesi organizacji pozarządowych, pracownicy urzędu gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podczas spotkania została
przedstawiona diagnoza, na którą składa się sytuacja demograficzna, charakterystyka pomocy
społecznej. Przedstawiono powody trudnego położenia rodzin
i problemy uzależnień i przemo-

Rysowanie z zamkniętymi oczami

cy w rodzinie, świadczenia związane ze wspieraniem rodziny.
Omawiano sytuację mieszkaniową w gminie, system edukacji,
rynek pracy oraz działalność organizacji pozarządowych.
Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się w dyskusję, podczas której podali propozycje
do analizy SWOT określającej
mocne i słabe strony gminy oraz
szanse i zagrożenia. Wypracowano również kierunki działań,
które będą służyć poprawie jakości życia mieszkańców gminy głównie w zakresie kultury,
oświaty oraz działań na rzecz
osób starszych.
W dalszej kolejności projekt
Strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym o czym
będziemy informować na stronie internetowej gminy: www.
brodnica.ug.gov.pl.
(mk)

Tort jak zwykle piękny

Spotkanie było okazją do złożenia przez
panie z Kół Gospodyń Wiejskich podziękowań za wieloletnią pracę Annie Glabiszewskiej, byłej przewodniczącej Gminnej Rady
Kobiet w Brodnicy oraz wręczenia własnoręcznie wykonanych upominków.
Wszystkie panie zostały obdarowane
kwiatami i czekoladami. Wzniesiono toast
lampką szampana i odśpiewano „Sto lat”.
Goście zostali zaproszeni na uroczysty

obiad i deser, przygotowany przez gospodynie uroczystości.
Nie zabrakło tortu i występów zespołów. Nową atrakcją corocznego spotkania
z okazji Dnia Kobiet były przygotowane
przez koła konkursy zręcznościowe (z nawlekania igły do maszyny do szycia i plastyczny (rysowanie z zasłoniętymi oczami)
oraz wspólne układy taneczne prowadzone przez Iwonę Kuźmę.
(jk)

Wielkanocne palmy
z długą tradycją
Palmy wielkanocne są
symbolem Niedzieli Palmowej w kościele katolickim. Jak co roku, w gminie
Brodnica panie z kół gospodyń wiejskich wykonywały
palmy, ozdoby i dekoracje
świąteczne. Przygotowywały
się do Gminnego Przeglądu
Palm Wielkanocnych i udziału
w konkursie powiatowym.
Panie z dużym wyprzedzeniem zbierały różne naturalne
materiały do ich wykonania.
Konieczne są m.in. wierzbowe witki, gałązki z baziami,
bukszpan, który do złudzenia
przypomina tradycyjną borówkę (brusznicę) i mnóstwo
bibuły do produkcji fantazyjnych kwiatów. Palmy konkursowe są z roku na rok coraz
ładniejsze, wykonane z niezwykłą precyzją. Twórczynie

wkładają w ich wykonanie
wiele pracy i pomysłowości,
dzięki czemu każda jest niepowtarzalna i wyjątkowa.
W gminie Brodnica wykonywanie palm wielkanocnych
ma długą tradycję. Obecnie
kultywuje się ją poprzez
przegląd organizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną
w Szczuce. Warte podkreślenia jest też to, że w ubiegłych
latach w przeglądach brały
także udział palmy wykonane przez młodzież ze szkół
podstawowych w Gorczenicy
i Szabdzie oraz z Gimnazjum
w Szczuce. W tym roku odbył
się on 21 marca w świetlicy
w Szczuce po raz szesnasty.
Na zdjęciu obok: palma wykonana przez panie
z KGW Gorczenica
(jk)

Święta Wielkanocne
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Na ziemi lubawskiej bywało tak...
W niedzielę kwietną święcono palmy, a następnie zatykano
je za belki domów i obór. Miały
one chronić przed burzą i chorobami.
Od Wielkiego Czwartku do
Wielkiej Soboty młodzież we
wioskach „piekutowała”, czyli

trzy razy dziennie nawoływała
np. na „Anioł Pański”.
Pierwsze święto spędzano
w domu, spożywając wspólnie święconkę. Na stole obok
szynki gotowanej, baby wielkanocnej i mazurka, musiał się
znaleźć baranek z masła z czerwoną chorągiewką. Nie mo-

gło też zabraknąć jajek. Przed
spożyciem gospodyni święciła
potrawy.
W drugie święto chłopcy
chodzili z „dyngusem na smaganie”, otrzymując przy tym
kolorowe jajka i słodycze.
W trzecie święto dyngusowały dziewczęta.
Źródło:

Zwyczaje i wierzenia ludności ziemi
lubawskiej w: Kalendarz nowomiejski
1995.

Czterdziestodniowe oczekiwanie
Palmy wielkanocne z dorocznego powiatowego i gminnego konkursu palm
wielkanocnych w Bobrowie

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa zwana też
Kwietną lub Wierzbną, była wstępem do Wielkiego Tygodnia.
W Kościele katolickim wierzba
uważana jest za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.
Palmy polskie najczęściej przypominają smukłe, pionowe bukiety różnej wysokości. Tradycyjnie powinny
się w nich znaleźć gałązki wierzbowe,
rośliny wiecznie zielone, takie jak tuja,
bukszpan, czy świerk. Całość przybiera się kolorowymi wstążkami lub
kwiatami z bibuły.
Obecnie w całej Polsce bardzo popularne są tzw. palmy wileńskie mające kształt kolorowych bukietów lub
barwnych pałek, różnej wysokości
i grubości. Robi się je z farbowanych
kłosów, kwiatów, suszonych traw
i mchów wiązanych na patykach.
Palmy góralskie to kilka związanych
witek wierzbowych, wiklinowych
albo leszczynowych zwieńczonych
czubem z bazi, jedliny, wielobarwnych kwiatów z bibuły i długich wstążek.
Dzisiaj w miastach kupujemy gotowe palmy, najczęściej wybieramy
wierzbowe gałązki ozdobione baziami i bukszpanem. Na wsi palmy
przygotowuje się własnoręcznie, to
piękna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Palma wielkanocna miała chronić ludzi, zwierzęta,

domy i pola przed czarami, ogniem
i wszelkim złem.
Tradycją stał się konkurs Palm wielkanocnych w Bobrowie. W tym roku
23 marca odbył się już XVIII Powiatowy i XIX Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych, gdzie prezentowane były
nie tylko palmy przygotowane przez
Koła Gospodyń Wiejskich, ale również przez młodzież.
Tradycyjną ozdobę wnętrz stanowiły pająki, które należały do tradycyjnych form zdobniczych. Pająki były
ściśle powiązane z obrzędowością
i wykonane z łatwo dostępnych surowców pochodzenia miejscowego:
słomy, fasoli, grochu, piór, włóczki,
postrzępionego płótna oraz kolorowych papierów i bibułek. Pełniły
funkcje dekoracyjną, wieszane na
środku sufitu stanowiły symbol urodzaju i szczęścia w nowym roku.
Obecnie tradycyjne pająki ludowe
przyjmują kształt ostrosłupów, sześcioboków, trójkątów, a także kół ze
zwisającymi pod spodem koszyczkami. Jest to wyłącznie ręczna praca
twórczyń ludowych.
Żródło:

B.Ogrodowska „Polskie obrzędy i zwyczaje”.
Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007
„Obyczaje w Polsce od średniowiecza do
czasów współczesnych. Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2006
R. Hryń-Kuśmierek „Polskie tradycje doroczne”. Wydawnictwo Publicat, Poznań 2005

Święta Wielkiej Nocy poprzedza wielki post. Jest to czas pokuty i rozmyślania nad swoim postępowaniem. Dawniej obchodzono go bardzo surowo. Począwszy od środy popielcowej milkła muzyka. Nawet nie biły dzwony kościelne. Przez cały ten czas poszczono. W jadłospisie dominowały
śledzie, żur, kasze jęczmienne, powidła i ziemniaki.
Zdarzało się, że chowano dzieciom zabawki, a zostawiano jedynie te najbardziej zniszczone. Wieczorami zamiast bajek czytano im żywoty świętych. Przez cały ten czas ludzie dużo się modlili,
pomagali ubogim, sprzątali bardzo dokładnie swoje obejścia i przygotowywali świąteczne ozdoby.
Jedynym odstępstwem od panującej wokoło ciszy było śródpoście przypadające na czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Wówczas powracała do domów i kościołów radosna atmosfera. Śpiewano
radosne pieśni, słychać było dzwony i muzykę. Dzieci biegały po łąkach z grzechotkami i budziły
hałasem przyrodę do życia.

Przywoływki w pierwszy dzień
Dębowy Jezus to staropolski zwyczaj związany z Niedzielą Palmową. Tego dnia ubierano chłopa na wzór Chrystusa, sadzano na osiołka i wśród radosnych okrzyków
wprowadzano go do kościoła. Z czasem jednak chłopi
zaczęli wymawiać się od naśladowania Zbawiciela. Zaczęto więc ciosać figurę Chrystusa siedzącego na osiołku,
zaopatrywano ją w kółka i najstarsi mieszkańcy wsi wprowadzali ją do kościoła.
Topienie Judasza odbywało się w Wielką Środę. Ze
słomy i starych ubrań robiono kukłę, oplatano ją łańcuchami i wleczono po całej okolicy. Przy drodze gromadzili
się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano
„zdrajcę” do rzeki lub stawu.
Tajnia – to postna kolacja, którą spożywano w Wielki
Czwartek, na pamiątkę wieczerzy pańskiej.
Pogrzeb żuru i śledzia odbywał się w Wielki Piątek.
Znienawidzony żur wylewano na ziemię. Towarzyszyły
temu żarty i kpiny.
Podobnie rozprawiano się ze śledziem. Wieszano go na
suchym drzewie karząc za to, że przez cały post wypierał
mięso z jadłospisu.
Wysypywanie popiołu to kolejny obrzęd wielkopiątkowy. W tym dniu gospodynie wyrzucały post, którego
symbolem był popiół. Rozsypywały go na polu, po czym
tłukły garnek.
Przywoływki - w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
odbywały się tzw. przywoływki. W Niedzielę Wielkanocną
młodzi kawalerowie wchodzili na wysokie drzewa i wywoływali wierszowanymi formułami dziewczyny ze wsi. Te,
które zostały wywołane, nazajutrz miały być oblane wodą.
Wywoływano także imię chłopaka, który miał je wykupić.
W Poniedziałek Wielkanocny przywoływki kończyły się
Dyngusem.
Lany poniedziałek inaczej śmigus-dyngus to radosny
zwyczaj polewania się wodą. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe
szanse na zamążpójście.

Pięknym zwyczajem Wielkiej Soboty
jest święcenie pokarmów.

Święconka
Wiklinowy koszyk pięknie przystrojony
Białą serwetką równo wyłożony
A w nim baranek – znak Chrystusa Zmartwychwstałego
Jajko - symbol życia się na nowo rodzącego
Ciasto - znak wszechstronnych umiejętności
Chleb gwarantuje dobrobyt i dużo pomyślności
W koszyku muszą być także wędliny
Bo zapewniają zdrowie i dobrobyt rodziny
Sól to oznaka życia prostego
Chroni od zepsucia i wszystkiego złego.

źródło:

źródło:

Hanna Szymańska, „Polskie tradycje
świąteczne” . Świat Książki, Warszawa 2003.

Hanna Szymańska, „Polskie tradycje
świąteczne” . Świat Książki, Warszawa 2003.

Triduum paschalne
To najważniejsze trzy dni w kalendarzu kościoła katolickiego, które opiewają ostatnią
wieczerzę, śmierć Jezusa na krzyżu, złożenie
w grobie oraz cud zmartwychwstania.
W Wielki Czwartek jest odprawiana Msza
Wieczerzy Pańskiej, jako pamiątka ostatniej
wieczerzy, którą Chrystus spożywał z uczniami.
W wielu kościołach występuje obrzęd obmycia
nóg. Na koniec mszy Najświętszy Sakrament
zostaje przeniesiony do ciemnicy, która jest
symbolem Ogrójca.
Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się eucharystii. W tym dniu

sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz
jest pusty. Nie ma na nim krzyża, świeczników
i kwiatów. Wierni słuchają opisu męki pańskiej,
a następnie z szacunkiem adorują krzyż. Na koniec Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do grobu pańskiego i zaczyna się całonocne
czuwanie.
Wieczorem, w wielu kościołach śpiewane
są gorzkie żale.
Gorzkie żale dziś śpiewali
Mękę Pana omawiali
Jakie cierpiał on katusze
By wybawić ludzkie dusze.

Jedną z najpiękniejszych mszy, podczas całego roku kościelnego jest Liturgia Światła. Jest
ona odprawiana późnym wieczorem w Wielką
Sobotę. Podczas niej święci się ogień, paschał
i wodę.
Rankiem, w Niedzielę Wielkanocną wierni
uczestniczą w rezurekcji. Rozpoczyna się ona
uroczystą procesją, która jest wyrazem radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego. Niesiona jest
Hostia oraz liturgiczne symbole święta: krzyż,
ozdobiony stułą paschał i figura Jezusa Zmartwychwstałego.
Źródła:

Hanna Szymańska „Polskie tradycje świąteczne”,
liturgia.wiara.pl

Strony poświęcone
zwyczajom wielkanocnym
przygotowali:
Ewa Wałdowska
Anna Fudala
Joanna Bonawenturska
Paweł Stanny
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Książki. Nora już niedługo
Na 17 kwietnia zapowiedziano premierę dziewiątego
tomu sagi o Lipowie. Książka nosi tytuł „Nora” i wzbudza
ogromne zainteresowanie fanów twórczości Katarzyny
Puzyńskiej. Niedługo po premierze autorka pojawi się na
spotkaniu autorskim w Brodnicy w Pałacu Anny Wazówny. Brodniccy bibliotekarze zapraszają czytelników 8 maja.
W lipcu z kolei odbędzie się kolejny, ogólnopolski zlot fanów sagi o Lipowie. O szczegółach organizatorzy poinformują wkrótce.
(sta)

O czym przeczytamy w najnowszej książce Katarzyny
Puzyńskiej?
Berenika jest zbuntowana i lubi chadzać własnymi
ścieżkami. Po raz kolejny zni-

ka z domu. Jednak tym razem
wszystko wydaje się być nie
tak jak zazwyczaj. Co gorsza
w sprawę zaangażowany jest
ojciec jednego z policjantów.
Tymczasem w odległym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu
psychiatrycznym zostaje zabita
pacjentka. Na kilka godzin przed
śmiercią wysyła enigmatyczną
wiadomość z prośbą o pomoc.
Czyżby wiedziała, że ktoś targnie się na jej życie? Jaki ma
z tym wszystkim związek brutalnie okaleczone ciało odnalezione obok niedziałającej już
dawno karuzeli? Co kryje studnia w zagajniku wśród pól? Czy
aspirant Daniel Podgórski uporządkuje wreszcie swoje życie
prywatne i zdoła powstrzymać
mordercę, zanim zginie ktoś
jeszcze?

Źródło:

prószynski.pl/
Nora-p-35574-html

Muzeum. Prace Beksińskiego w Brodnicy
Od 8 marca w muzealnej
galerii Brama można oglądać fotografie Zdzisława
Beksińskiego
wybitnego
polskiego malarza, grafika i rzeźbiarza. Ekspozycja
czynna będzie do 3 kwietnia.
Zdzisław Beksiński (19272005) kojarzony jest przed
wszystkim z malarstwem
surrealistycznym lub też jak
wolą inni fantastycznym.
Jednak jego droga na szczyt
mistrzostwa w tym kierunku
prowadziła również przez
fotografię. Beksiński miał
bardzo szeroki horyzont
zainteresowań
artystycznych. Podjęcie studiów na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (194752) było wyborem bardzo
pragmatycznym. Studiując,

zajmował się równocześnie
projektowaniem, fotografią
i rysunkiem. Sama fotografia przedstawiająca rzeczywistość mu nie wystarczała.
Szukał w niej form odpowiednich dla wyrażania własnych emocji i przychodzących do głowy pomysłów.
Efektem poszukiwań były
kolaże nazywane też niekiedy antyfotografią. Ujawniają
one upodobania Beksińskiego do poszukiwań świata
nadrealnego, nierzeczywistego. Czarno-białe kolory
zdjęć idealnie pasowały artyście do wyrażania klimatów grozy, krzyku, niedopowiedzenia, a nawet bólu, czy
opętania.
Będąc twórcą stale szukającym
form
wyrazu,
z czasem zajął się Beksiński
tworzeniem abstrakcyjnych

reliefów i figur z metalu. Od
początku lat sześćdziesiątych pochłonięty był z kolei
malarstwem fantastycznym,
wizjonerskiem.
Rozwijając swą sztukę
w tej dziedzinie od grubej
faktury nakładanej farby,
przeszedł do etapu starannego malowania farbą
olejną. Czynił to głównie
na płycie pilśniowej. Był to
okres kiedy pozostawał pod
wpływem wschodniego mistycyzmu pełnego symboli
i tajemniczych treści. Fotografia, która kojarzona jest
z wcześniejszym etapem
jego twórczości, nie została
przez artystę zapomniana.
Pod koniec życia Zdzisław
Beksiński wrócił do tworzenia kolaży, wykorzystując do
pracy programy komputerowe.

Ponad 60 zdjęć prezentowanych
na
wystawie
w Bramie Chełmińskiej pochodzi ze zbiorów Muzeum
Historycznego w Sanoku,
w którym artysta się urodził i z którym przez długie
lata był związany (pracował
m.in. w fabryce autobusów
Autosan). Wystawa przygotowana przez Agencję Zegart trafiła do Brodnicy staraniem lokalnego muzeum
oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Michałowskiej
przy wsparciu burmistrza
Brodnicy.
Paweł Stanny
Prezentowane zdjęcia są
autorstwa Zdzisława Beksińskiego

Biblioteka

Jak to kiedyś na pojezierzu, ruchanki piekli
Brodnicki publicysta Piotr
Grążawski powiększył swój
dorobek wydawniczy o nową
książkę pt. „Słownik Gwarowy
Brodnicki”. Nowy tytuł ukazał
się w lutym i jest poświęcony
ginącej mowie potocznej społeczności Pojezierza Brodnickiego.
Książka stanowi w pewnym
stopniu nawiązanie do poprzedniej pt. „Rychtujta się. Swaty

idą”, która ukazała się w 2017
roku i opowiada o zwyczajach
ludowych na pojezierzu. Można
zatem przyjąć, że autor przygotowuje kompletną biblioteczkę
poświęconą kulturze ludowej
Pojezierza Brodnickiego. Byłaby
to dobra wiadomość tym bardziej, że tradycje ludowe na ziemi brodnickiej zanikają i należy
zrobić wszystko, aby to co się
jeszcze zachowało ratować dla
następnych pokoleń.
Na okładce książki wydawca
uspakaja, że nie mamy do czynienia wyłącznie ze zbiorem alfabetycznie ułożonych wyrazów
i ich znaczeń tylko jest to kolejna
odsłona barwnej gawędy, do
której przyzwyczaił nas Piotr
Grążawski. Autor przypomina
nam język jakim posługiwała
się społeczność zamieszkująca
kresy Pomorza Nadwiślańskiego
i opisuje jego znaczenie i pochodzenie. Sam zbiór wyrazów już
całkowicie nieużywanych w dzisiejszej mowie dosłownie zadziwia, a niektóre słowa wprawiają
w zakłopotanie. Kto na przykład
wie co dziś znaczą „ruchanki”?
- Nie ma się z czego śmiać. To
placki drożdżowe z mąki żytniej,
które trafiły na pojezierze z Kociewia – wyjaśnia Piotr Grążawski.
Takich
osobliwości
jest
w książce więcej. Znaczenia

Podczas spotkania będzie można
usłyszeć wiele ciekawych, mało
znanych faktów z kultury ludowej regionu.

(sta)

Przepis na ruchanki

Antków (bosych Antków) szczególnie w Brodnicy wyjaśniać nie
trzeba, ale żeby było weselej, autor również pokusił się o szersze
wyjaśnienia co się za tym pojęciem kryje.
Zachęcając do lektury książki, pracownicy brodnickiej biblioteki zapraszają również na
spotkanie autorskie z Piotrem
Grążawskim, które odbędzie się
we czwartek 5 kwietnia o godzinie 17.30 w Sali Wielkiej Pałacu
Anny Wazówny. Wstęp wolny.

według książki „Słownik Gwarowy Brodnicki” Piotra Grążawskiego:
4 jajka, 1 kg mąki, 3 duże
łyżki cukru, 10 dkg drożdży,
1 kostka masła, 1/2 l mleka,
1 paczka cukru waniliowego,
olej. Jeśli macie to zgromadzone, to można śmiało zabrać się
do ruchanków, tak – eno raz!
Przygotujcie zaczyn z drożdży,
szklanki mleka, 1 łyżki cukru,
szklanki mąki. Dobrze wymieszajcie i odstawcie w ciepłe
miejsce. Pozostałe mleko trzeba podgrzać, dodać masło.
Teraz trzeba trzy żółtka i jedno
jajko całe utrzeć z cukrem, dodać mąkę, zaczyn z drożdży
oraz mleko z rozpuszczonym
masłem.
Wszystko dobrze wyrobić i odstawić do wyrośnięcia. Ciasto
musi dwukrotnie zwiększyć
objętość. Następnie urywa się
kawałki ciasta, lekko otoczy w
mące, robi kuleczki a potem
uklepuje w placuszki i smaży
na oleju.
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Ciekawostki
literackie
Albert Camus – francuski pisarz i eseista,
w młodości uwielbiał
futbol. Grał w drużynie
uniwersyteckiej
na pozycji bramkarza.
Jego marzenia o byciu
sportowcem przekreśliła gruźlica. W 1957 r.
otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Trzy lata
później zginął tragicznie w wypadku samochodowym w wieku
46 lat.

Galeria Ziemi Michałowskiej

Akwarele Zbigniewa Szczepanka
W gronie artystów tworzących obrazy
Brodnicy i okolic postać Zbigniewa Szczepanka zajmuje szczególne miejsce. Niewielu
twórców pokusiło się, jak dotąd, o odtworzenie obiektów rozebranych lub istniejących
częściowo. Tak też było w przypadku brodnickiego zamku, który artysta namalował
uwzględniając źródła pisane i graficzne.

przebudowom oraz rozbiórkom jak miało to
miejsce w Brodnicy. Niektóre zamki, niemal
całkowicie przestały istnieć. Liczne wystawy
prac Zbigniewa Szczepanka (jedna z nich odbyła się w brodnickim muzeum) przyciągały
zawsze rzesze zainteresowanych, a ważnym
uzupełnieniem wystaw była seria wspaniale
wydanych trzech albumów prezentujących
zamki Pomorza, Warmii i Mazur, następnie
zamków na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce oraz zamków na dawnych kresach Polski.

Zbigniew Szczepanek pochodzi z Gdyni. Urodził się na Oksywiu w 1933 roku. Swoje życie
zawodowe związał z morzem. Ukończył studia
w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej i pływał na okrętach wojennych jako nawigator. Po
zejściu na ląd zajął się pracą dydaktyczną wykładając przez 10 lat astronawigację. Kolejnym
etapem była praca w Wyższej Szkole Morskiej,
gdzie zastąpił znanego i legendarnego pisarza
marynistę Karola Olgierda Borchardta.
W odróżnieniu od autora „Szamana morskiego” największą pasją Zbigniewa Szczepanka była nie literatura, ale malarstwo. Dzięki
talentowi i systematycznej pracy osiągnął mistrzostwo w akwareli. Niezliczone podróże po
całym kraju zaowocowały niezwykle bogatą
kolekcją prac przedstawiających zamki polskie.
Jak już wspomniano, twórca ten skupił się nie
tylko na ukazaniu obecnego stanu danej warowni, ale często w oparciu o zachowane źródła pokusił się o odtworzenie ich pierwotnego
wyglądu. Wiadomo przecież, że na przestrze-

Wreszcie doczekamy się ekranizacji najsłynniejszej książki Leopolda Tyrmanda pt. „Zły”. Co
prawda na razie w tej sprawie
podpisano zaledwie list intencyjny, ale jest duża szansa, że
obejrzymy film w 2019 lub 2020
roku.
O książce Tyrmanda napisano
wiele artykułów z czego znaczna
część poświęcona była próbie
odpowiedzi na pytanie, czy jest
to typowy kryminał, czy romans
z akcentem kryminalnym, a może
jedno i drugie. Tyrmand nie kreował się na polskiego Chandlera
czy Hammetta. Nie zamierzał
też iść śladem przedwojennych
polskich pisarzy tworzących kryminały jak A. Marczyński, M. Romański czy A. Nasielski. Napisał
znakomity „Dziennik 1954” i na
zlecenie wydawnictwa Czytelnik
zabrał się za pisanie „Złego”.
Powieść ukazała się w grudniu 1955 roku i została chłodno
przyjęta przez krytykę. Zupełnie
odmienne zdanie mieli czytelnicy. Książka zyskała niebywałą popularność, a Tyrmand sławę na
miarę Marka Hłaski. Zaczytywali
się w niej zarówno intelektualiści,
jak i klasa robotnicza PRL. „Zły”
zawierał wszystko to, co powi-

Zbigniew Szczepanek podczas wystawy
w Brodnicy, w muzealnej galerii Brama
ni lat oblicza zamków ulegały zmianie. Były
one niszczone pożarami, opierały się lub nie
działaniom wojennym, poddawano je licznym

Znany i ceniony popularyzator historii Gdańska i Pomorza Andrzej Januszajtis w komentarzu do I tomu zamków polskich Zbigniewa Szczepanka napisał m.in.: „Mistrzowskie
akwarele Zbigniewa Szczepanka, malowane z
umiłowaniem tematu, pokazują urodę starych
budowli w różnych porach roku i podkreślają
ich wspólną cechę: idealne wtopienie w otaczający krajobraz. Oglądając je chce się tam być,
błądzić wśród wież i murów i odgadywać jak
wyglądały kiedyś i jakie życie w nich tętniło.”
Przyglądając się pracom artysty przedstawiającym Brodnicę otrzymujemy wielce prawdopodobny obraz zamku i przedzamcza. Żałując,
że nie dotrwał on w całości do naszych czasów
pocieszyć się jednak można codziennym widokiem masywnej, wysokiej wieży, którą śmiało
dziś można uznać za symbol Brodnicy.
Tekst i zdjęcia: Paweł Stanny

Muzeum kryminału (2). O chuliganach i bikiniarzach, czyli „Zły”
nien zawierać bestseller: super
bohatera, walkę dobra ze złem
oraz wątek romansowy. Dziś
uważa się, że powieść była zwiastunem odwilży, która miała nadejść w październiku 1956 roku,
a może nawet proces osłabienia
władzy nieco przyśpieszyła.
Co tak przyciągnęło do tej
książki? Akcja toczy się w Warszawie pierwszej połowy lat 50
- tych. Były to czasy, kiedy miasto podnosiło się z ruin. Choć
wszechwładzę roztacza komuna,
w tramwajach, autobusach, zaułkach, knajpkach rządzą bandyci
i chuligani. Wódka leje się strumieniami, złodzieje są bezkarni,
a zwykli ludzie żyją w zagrożeniu
i obawie, że zostaną w bramie lub
korytarzu zadźgani nożem, pobici
lub okradzeni. Jest co prawda milicja obywatelska, ale ta ma coś
innego do roboty. Co dokładnie,
nietrudno się domyśleć.
Wrogiem podstawowym milicjantów nie byli w latach 50-tych
przestępcy, tylko „reakcjoniści”
zagrażający władzy ludowej. To
dlatego rolę stróżów porządku

przejmuje ktoś inny. Kto? Tytułowy Zły - zupełnie nieznana
postać, która niczym Superman albo Batman pojawia się
tam gdzie trzeba interwencji

milicji i rozprawia się z przestępcami w kowbojskim stylu:
bije bez litości zbójów po gębie
i znika bez śladu. Warszawski
półświatek jest mocno zanie-

pokojony, trochę mniej milicja,
a zagadkę „Złego” próbują rozwiązać dwaj redaktorzy Expresu
Wieczornego i szereg innych
postaci. Komiksowa fabuła,
tajemniczość, barwne dialogi
i wiernie oddane realia opisywanych miejsc Warszawy (dar
obserwacji i talent narracyjny
autora ujawnił się w powieści
wyjątkowo przejrzyście) złożyły
się na powstanie książki 10-lecia
(1945-55) jak współcześni uznali
książkę Tyrmanda.
Pierwszy nakład „Złego”
w ilości 20 tysięcy sztuk został
szybko wykupiony. Znaczna
część trafiła na bazary i była
sprzedawana z drugiej ręki.
Kolejne nakłady (1957 i 1966 r.)
cieszyły się niemniejszą popularnością. „Zły” nie miał jednak
szczęścia do ekranizacji, choć
z powodzeniem pojawiał się
na deskach teatrów (m.in. Teatru Dramatycznego w Legnicy
w reż. Jacka Glomba). Czekając na film, warto tymczasem
posłuchać „Złego” w znakomitej interpretacji Marka Kondrata, w ramach serii Mistrzowie
Słowa wydanej przez „Gazetę
Wyborczą”.

Paweł Stanny

Aleksander Dumas
nie miał łatwego życia. Jako dziecko zaznał wiele biedy. Nie
przykładał się do nauki. Wolał wędrować
po wsiach i jeździć
konno. W wieku 16
lat został urzędnikiem
dworskim. Uwielbiał
teatr co skłoniło go do
pisania sztuk i dramatów. Największą sławę
przyniosły mu powieści „Trzej muszkieterowie” i „Hrabia Monte
Christo.
Ignacy Krasicki - biskup warmiński, był
doskonałym mówcą.
W swoich utworach
bezlitośnie
wytykał wady ówczesnej
szlachty. Jednak on
sam też był tematem
wielu satyr. Ich autorzy
wytykali mu obojętność na sprawy wiary,
rozrzutność i oportunizm.
Eliza Orzeszkowa to
przykładał zagorzałej
feministki. Chciała jak
najprędzej wyprowadzić się z domu i być
kobietą niezależną, co
w tamtych czasach nie
było łatwe. Na przekór
mężowi
prowadziła
szkołę dla wiejskich
dzieci. W czasie powstania styczniowego była łączniczką
partyzantów.
Była
współwłaścicielką wypożyczalni i księgarni
w Wilnie.
Juliusz Verne od
dzieciństwa fascynował się zamorskimi
podróżami. W wieku
jedenastu lat, bez zgody rodziców, zaokrętował się na statku płynącym do Indii. Chcąc
udaremnić pasje syna,
ojciec wysłał go na
studia prawnicze. Jednak młody Juliusz zamiast zgłębiać tajniki
prawa zbliżył się do
środowiska
teatrów
bulwarowych i tak zaczęła się jego przygoda z pisaniem. Był on
nie tylko doskonałym
pisarzem, ale i samorządowcem. Jako
członek Rady Miejskiej
starał się wprowadzić
liczne reformy.
Ewa Wałdowska
Źródła:
culture.pl. lubimyczytać.pl, wikipedia
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BRODNICKIE MILITARIA (część 7)

Okupacja 1939-1945
W drugiej połowie września
1939 r. brodnickie koszary
obsadzone zostały przez niemieckie pododdziały 1. Pułku
Piechoty nr 297. Niebawem
zastąpiono je, liczącym sześć
kompanii, 216. Rezerwowym
Batalionem Piechoty.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941
roku pojawiła się w Brodnicy
dywizja pancerna. W związku z tym, że koszary były za
małe, część sprzętu umieszczono na stadionie miejskim
oraz znajdującym się w pobliżu boiska szkoły powszechnej (dziś: Szkoła Podstawowa
nr 1, ulica 3 Maja 2). „Pancerniacy” skierowani zostali na
front wschodni, a ich miejsce
zajęła dywizja artylerii przeciwlotniczej. Część wyposażenia rozlokowano na stadionie miejskim. Ona także
opuściła Brodnicę.
Front na pewien czas
znacznie od miasta się oddalił. W koszarach w latach

W Wielką Sobotę
napad w powiecie
brodnickim
W Wielką Sobotę około godz.
9 rano dokonany został przez
dwóch nieznanych złoczyńców
napad rabunkowy na mieszkanie małżonków Bronisława
Barczewskiego w Niewierzu.
Napastnicy pod groźbą noża
zrabowali w gotówce zł. 40,70
oraz drobne przedmioty po
czym ulotnili się. Przy opuszczaniu mieszkania zabronili staruszkom, Barczewski bowiem
liczy lat 75, jego żona lat 83, by
o napadzie nic nie wspominać
w szczególności policji. Poszkodowany natychmiast po opuszczeniu mieszkania przez napastników zawiadomił telefonicznie
policję brodnicką oraz jego sąsiada Kazimierza Kowalskiego.

JOLKA

Brama wejściowa do koszar podczas okupacji
1943-1944 nie stacjonowała żadna większa jednostka
wojskowa.
Umieszczono
w nich kompanię wartowniczą. Strzegła ona obiekty
wojskowe na terenie miasta,
obozów jenieckich w Brodnicy i w Szczuce oraz składnicy balotów słomy na polach
należących wówczas do Domeny Brodnica-Zamek (dziś:
Osiedle Grunwald I ). W tym
czasie w koszarach urządzono ośrodek szkoleniowy
żeńskiej pomocniczej służby
łączności. Po jego likwidacji

obiekty zamieniono na szpital
polowy dla rannych na froncie wschodnim żołnierzy niemieckich.
Od wiosny 1944 r. Brodnicę i pobliskie tereny przygotowywano do obrony przed
nacierającą armią czerwoną.
Wykopano wówczas rowy
strzeleckie oraz duży rów
przeciwpancerny. W listopadzie 1944 r. podłożono
materiały wybuchowe pod
obiektami komunikacyjnymi
w celu wysadzenia ich w po-

wietrze. Obozy jeńców zlikwidowano, a rannych żołnierzy
niemieckich skierowano na
zachód.
Miasto bronić miała niemiecka 83. Dywizja Piechoty.
Jej dowództwo zakwaterowano w budynku starostwa
(dziś: siedziba władz miejskich – magistrat, ul. Kamionka 23). W niedzielę 21 stycznia 1945 roku wysadzono:
wiadukt na Michałowie nad
torem linii kolejowej Brodnica-Rypin-Sierpc, dwa mosty
na rzece Drwęcy – ul. Mostowa i Kościelna, mostek na
Strudze Brodnickiej na ulicy
Kamionka oraz nastawnie
i wieże ciśnień na dworcu
kolejowym. Podczas walk
ulicznych 21 stycznia 1945 r.
obiekty militarne nie ucierpiały. Nie zostały też później
podpalone przez czerwonoarmistów. Mogły więc po
wojnie nadal służyć wojsku.
Jerzy Wultański

Z archiwum Ziemi Michałowskiej
Po otrzymaniu zawiadomienia,
policja natychmiast zarządziła
pościg na rowerach przy współudziale rolnika Kowalskiego,
który wziął udział wierzchem na
koniu. Dzięki szybkiemu powiadomieniu przez Barczewskiego
policji i zarządzeniu pościgu, doprowadzono do ujęcia sprawców
i to wyjątkowo w szybkim tempie. Rabusiami okazali się Alfons
Grzywaczewski i Józef Swiderski
z Cieląt pow. Brodnica.
Zasługuje na podkreślenie
i wyróżnienie obywatelskie p.
Kowalski, który pierwszy dosięgnął i przyłapał złoczyńców,
który to wypadek godny jest
uznania i niech on posłuży przykładem dla innych obywateli.
Sprawcy zostali osadzeni w wię-

zieniu w Brodnicy, których oczekuje zasłużona kara.

Za współudział
z policją w pościgu
za bandytami
– nagroda
Jak już swego czasu donosiliśmy, dokonało w Wielką Sobotę
dwóch osobników śmiałego napadu rabunkowego na szkodę
p. Bronisława Baranowskiego
w Niewierzu. Napastnicy pod
groźbą noża wymusili gotówkę
i po zabraniu jeszcze kilku przedmiotów ulotnili się. Poszkodowany staruszek rabunek telefonicznie zgłosił do Posterunku
Policji w Brodnicy oraz zawiadomił sąsiada p. Kaz. Kowalskiego.

Ujawniono wszystkie litery Z. Miejsce wpisywania
wyrazów do odgadnięcia.
Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie.
• święta, które w tym roku
przypadają 1 i 2 kwietnia
• uroczyste nabożeństwo
w kościele katolickim, połączone z procesją, którego celem jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny
o zmartwychwstaniu Jezusa.
• drugi dzień świąt wielkanocnych
• w nim święconka
• nakrycie stołu
• np. zajączek
• słodka potrawa podawana np. po obiedzie jako
osobne danie
• podawanie dań na stół
• ciasta z bakaliami
• makaron, pokrojony

Policja natychmiast zarządziła
pościg na rowerach przy współudziale rolnika p. Kowalskiego
z Niewierza, który dosiadł konia
i udał się w pogoń za bandytami. P. Kowalski złoczyńców zdołał dogonić i ująć, tak iż w kilka
chwil po napadzie znaleźli się
w rękach Policji. Za ten bohaterski współudział z Policją Główną
Komenda Policji Państwowej
w Warszawie przyznała p. Kazimierzowi Kowalskiemu nagrodę
w wysokości zł 50,00. Którą to
sumę p. Kowalskiemu wręczył
p. nadkomisarz Kaczorowski.
Czyn p. K. jest słusznie uznania
godny, a innym niechaj będzie
przykładem w podobnych wypadkach.

Wybrane
z kwietnia 1937 roku

w kwadraciki, najczęściej
podawany z kapustą lub
grzybami
• niewielkie kotleciki z lekko rozbitego mięsa, usmażone bez panierowania
• duża beczka (drewniana
lub metalowa)
• elektryczny wyciąg lub
pochłaniacz kuchenny
Opracowanie:
Henryk Kołodziejski
Brodnicki Klub Szaradzistów ,,Jolka”
Rozwiązania należy przesłać lub dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Brodnicy, ul.
Zamkowa 1, w terminie do
6 kwietnia br. Prosimy o podanie danych do kontaktu.
Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę niespodziankę.

Pieta z XV wieku w Nowym Mieście Lubawskim

Skarb zza miedzy
Bazylika pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim to prawdziwa skarbnica zabytków.
Wiele z nich jest bardzo unikalnych, jak np. płyta nagrobna wójta bratiańskiego Kunona von Liebensteina
z początku XIV wieku ufundowana przez wielkiego
mistrza krzyżackiego Konrada von Jungingen. W kościele znajduje się też tryptyk późnogotycki z XVI wieku, zbiór malowideł ściennych z pierwszej połowy
XVII wieku oraz fragment grupy rzeźbiarskiej przedstawiającej Chrystusa dźwigającego krzyż wraz z Szymonem Cyrenejczykiem. W okresie zbliżających się
świąt wielkanocnych warto jednak zwrócić uwagę na
piękną kamienną Pietę z XV wieku.
Tekst i fot. Paweł Stanny

Hanna Machel
Dla siebie
Rekolekcje życia
każdy powinien mieć.
Rozliczyć się z nieprawdy,
nienawiści, chciwości
i zapomnianej miłości.
Z bycia człowiekiem.
Każdy czas jest dobry,
by siebie oczyścić.
Zajrzeć głębiej,
niż pozwala na to umysł.
Zamknąć zło
i otworzyć drzwi dobru.

Ewa Zarębska
Wielka Noc
Jezus Zmartwychwstał
Ku radości
Wiara
Nadzieja
I Miłość
Z krzyża utkana
Trzeciego dnia z rana…
Wierzę w Twoje
I moje
Zmartwychwstanie Panie.
Szabda, 12.03.2018

Członkinie Klubu Poetyckiego
„Wazówną czerpane”
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Sport i wypoczynek

Kronika MUKL Brodnica

Utalentowanych młodych sportowców nam nie brakuje
W dniach 11-21 lutego 16 zawodników (9 dziewcząt i 7 chłopaków) Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Brodnica” przebywało na obozie kondycyjnym w Kirach koło Zakopanego. W Tatrach jest dużo śniegu dzięki czemu
można było planować treningi w ciężkich warunkach. Ze względu na fakt,
że w sezonie lekkoatletycznym 2018 r. MUKL czeka duża ilość ważnych zawodów takich jak Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych
i Mistrzostwa Europy w kategorii junior młodszy treningi były bardzo intensywne. Po powrocie z obozu dalsze przygotowania do sezonu kontynuowano na obiektach sportowych w Brodnicy i w terenie.

Burmistrz Jarosław Radacz podczas wręczania Dzięwczęta, szybkie jak wiatr, również zostały nanagród zasłużonym dla brodnickiego sportu
grodzone przez burmistrza

Brodnicka Gala Sportu
8 marca w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny odbyła się tegoroczna Brodnicka Gala Sportu. W trakcie
uroczystości burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz oraz przewodniczący RM Roman Pawlak uhonorowali zasłużonych działaczy, trenerów oraz dzieci i młodzież związanych z brodnickim sportem. Podczas spotkania
rozstrzygnięto również plebiscyt na Sportowca i Trenera Powiatu Brodnickiego 2017 organizowany wspólnie
przez Urząd Miejski w Brodnicy oraz tygodnik „Czas Brodnicy’. Głosowanie odbywało się na kuponach drukowanych na łamach gazety.
Fot. Paweł Stanny

10 marca ekipa startowała w przełajowych Mistrzostwach Województwa, które odbyły się we Włocławku. W zawodach brało udział ponad 400
zawodników z 19 klubów naszego województwa. MUKL Brodnica reprezentowało 8 zawodników. Mistrzem województwa został Błażej Ciżyński, który
zwyciężył w biegu juniorów na dystansie 4 km. Drugi w tym biegu był Igor
Olszewski (obaj są na zdjęciu). Bardzo dobrze zaprezentowali się również
pozostali nasi reprezentanci. Natalia Wojnowska była 6 w biegu na 2 km a 7
Wiktoria Pizoń w tym samym biegu, obie w kategorii junior młodszy. W kategorii młodzik na dystansie 1,5 km Alicja Górna zajęła 7 miejsce a Aleksandra
Wojnowska 15. W kategorii dzieci na dystansie 800 m Natalia Pesta była 8
a Karolina Cellmer 17.

Brały głównie płotki

25 lutego odbyły się zawody podlodowe na jeziorze Łąki Tabuła O Mistrzostwo Koła PZW „Wiarus” . W zawodach startowało 12 zawodników.
Mistrzem koła został Przemysław Dziak, zdobywając 3850 pkt. Drugie miejsce zajął Grzegorz Witkowski - 3470 pkt. a trzecie Sebastian Dziak - 2735pkt.
Najczęściej łowioną rybą była płotka. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Kazimierz Nadrowski i Sławomir Brzeziński. Po zakończeniu zawodów wręczono nagrody i dyplomy.

Piłka strażacka w hali
Znaczący wkład w rozwój sportu w mieście mają także lokalni przedstawiciele biznesu

Bez ciężkiej pracy trenerów nie byłoby tylu znakomitych sukcesów

11 marca w hali OSiR w Brodnicy
odbył się VIII Wojewódzki Turniej
Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych województwa kujawsko-pomorskiego.
Dziewczęta gimnazjum: 1. MDP
Brodnica, 2. MDP Osówka, 3. MDP
Bydgoszcz, 4. MDP Steklin, 5. MDP
Konojady. Król strzelców: Joanna Markowska, najlepszy bramkarz: Malwina
Olwert.
Chłopcy gimnazjum: 1. MDP Świedziebnia, 2. MDP Brodnica, 11. MDP
Jabłonowo Pomorskie. Król strzelców:
Sebastian Rumiński, najlepszy bramkarz: Sebastian Rutkowski.
Chłopcy szkoły ponadgimnazjalne:
1. MDP Steklin, 2. MDP Brodnica, 3.
MDP Gorczenica, 4. MDP Szabda, 5.
MDP Osówka. Król strzelców: Martyn
Kugaczewski, najlepszy bramkarz: Miłosz Jaranowski.

Ziemia Michałowska

Miejski Miesięcznik
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Archiwum tajemnic

Orła zabrał ze sobą
O wojnie Jan Kozicki z Grążaw nie zapomniał do ostatnich swych dni. Kiedy
otwierał szafę, jego wojenne „skarby”
były na miejscu: koszula w kolorze khaki, szary beret z orłem w koronie i wojskowy krawat. Nie zawsze mógł po nie
sięgać i swobodnie oglądać. Kiedy po
demobilizacji w 1947 roku wrócił z Zachodu do kraju, wszystkie ślady służby
w szeregach 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej musiał dobrze ukryć
przed ludźmi z bezpieki.
Najważniejsza była jednak odznaka
spadochroniarza. Z tej Jan Kozicki był
szczególnie dumny i pilnował, jak oka
w głowie. Mimo upływu lat od zakończenia wojny, nadal pamiętał, ile kosztowało
go jej zdobycie. Odznaka była jego drugim dowodem tożsamości. Kiedy jako
kombatant brał udział w uroczystościach
rocznicowych, zawsze przypinał ją do
marynarki w widocznym miejscu. Pytany
co oznacza ten pikujący orzeł z długimi
skrzydłami, prostował się, twarz mu poważniała, a myśli biegły ku wspomnieniom z czasów wojny.

Przez Niemcy, Francję i Belgię
Droga Jana Kozickiego do Wojsk Polskich na Zachodzie wiodła przez Niemcy
i służbę w Wehrmachcie. W 1942 roku
wraz z rodziną wywieziony został do łagru w miejscowości Ilzenburg - Hertz.
Miał wtedy 18 lat i został przydzielony
do pomocy niemieckiej rodzinie przy
zbiorze owoców. Wspominając niemieckich gospodarzy, zawsze wypowiadał
się z szacunkiem. Zapamiętał ich jako
ludzi pobożnych i prawych. Nie okazywali Polakom nienawiści i pogardy. Praca
się jednak skończyła i rodzinę Kozickich
przeniesiono w inne miejsce.
31 października 1942 roku trafili do małego majątku w miejscowości Iltzen koło
Hanoveru. Tam Jan Kozicki pracował
do lutego 1944 roku, kiedy to przysłano
mu wezwanie do niemieckiego wojska.
Wyboru nie było. W przypadku odmowy
cała rodzina miała trafić do obozu. Pod
koniec lutego stawił się więc do punktu
zbiorczego w Zelle. Służąc w Wehrmachcie, trafił w okolice Hanoweru, a następnie do Francji, blisko Paryża.
Dzień upływał żołnierzom na budowie
bunkrów i zasieków. Jednostkę, w której służył przeniesiono z czasem 5 km od
morza, niedaleko Calais, gdzie Niemcy
spodziewali się inwazji wojsk alianckich.
Już po wylądowaniu sprzymierzonych
w Normandii, Amerykanie rozbili jednostkę, w której służył Jan Kozicki. Myśl

która miała przyczynić się do szybszego
zakończenia wojny dzięki zajęciu mostów
na Renie i wkroczenia na tereny Niemiec
zakończyła się klęską i wielkimi stratami.
W gronie poległych w tej operacji alianckich żołnierzy znalazło się blisko 100 polskich spadochroniarzy. Stan osobowy
brygady dało się z czasem przywrócić,
ale polegli żołnierze odeszli na zawsze.
- Służąc w brygadzie wiele razy słyszałem opowieści kolegów, jak pod ostrzałem Niemców nasi spadochroniarze
ginęli w nurtach Renu. W jednostce przeważnie wszyscy dowódcy kompanii mieli
za sobą udział w operacji pod Arnhem.
W przypadku mojej kompanii też tak było
- wspominał Jan Kozicki.

Ślady walk
Zadania jakie postawiono przed brygadą w Niemczech miały charakter raczej
policyjny niż wojskowy. Po kraju przemieszczały się rozmaite grupy ludności,
np. wypuszczonych z obozów jeńców
wojennych i cywili. Było też sporo szabrowników, którzy wykorzystując powojenny zamęt chcieli się wzbogacić. Polscy
spadochroniarze ochraniali więc ludność
cywilną.
Jan Kozicki (z prawej) podczas spotkania z byłymi żołnierzami wojsk polskich na
Zachodzie zorganizowanym we wrześniu 2009 roku w brodnickiej bibliotece
o dezercji z niemieckiego wojska przyszła
sama.

Nie jestem Niemcem…
- W Mons, niedaleko granicy Francji
z Belgią spotkałem trzech moich polskich
kolegów, którzy też służyli w niemieckim wojsku. Byliśmy zmęczeni, głodni,
niewyspani. Wszyscy chcieli uciekać do
aliantów. Przysnęliśmy w jakimś ukryciu
i kiedy się rano obudziłem okazało się, że
byłem sam – wspominał Jan Kozicki.
Niewiele się namyślając, przeszedł do
Belgii i tam oddał się w ręce oddziału partyzanckiego składającego się z Belgów
i Holendrów. Były to najtrudniejsze chwile
w jego życiu. Partyzanci nie musieli przecież dać wiary w zapewnienia 20-letniego
żołnierza, że jest Polakiem. Na szczęście
jeden z partyzantów znał dobrze języki
niemiecki i szybko zrozumiał, że pojmany żołnierz kiepsko włada tym językiem,
a na pewno nie jest Niemcem. Partyzanci
przekazali go w ręce aliantów.
Trafił do obozu przejściowego, gdzie
na swe dalsze losy czekało 20 tysięcy
osób. W obozie stale pojawiali się przedstawiciele polskich i czeskich władz emigracyjnych, którzy wyłuskiwali swoich.
Jan Kozicki trafił w ręce Polaków i z portu
we francuskim Cherbourgu popłynął do
Wielkiej Brytanii z zamiarem wstąpienia
do polskiego wojska. Najpierw trafił pod
Londyn, następnie z grupą towarzyszy
pojechał pociągiem do Szkocji, gdzie znajdowały się punkty werbunkowe. Kto nie
chciał wstąpić do wojska, mógł wyjechać
do Kanady do pracy przy wyrębie drzew.

nie otworzył się spadochron. Innemu
z kolei zaplątały się linki i spadochron
otworzył się tylko częściowo, ale jakoś
szczęśliwie wylądował – wspominał Jan
Kozicki.
Aby otrzymać odznakę spadochroniarza, należało wykonać trzy skoki z balonu
i pięć z samolotu, w tym jeden skok nocny. Kozickiemu udała się ta trudna sztuka
wymagająca dużej odwagi, sprawności
i zaparcia. Dołączając do 1. Samodzielnej
Brygady Spadochronowej wraz z innymi
żołnierzami przygotowywał się do kolejnej
operacji powietrzno-desantowej planowanej przez aliantów. Miała się ona odbyć
nad Danią. Warunki pogodowe nie były
najlepsze, więc start stale odwlekano.
Koniec wojny spowodował, że operację
odwołano. 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa została skierowana na teren
okupowanych Niemiec (od 11 maja 1945
r.). Batalion, w którym służył Jan Kozicki
stacjonował około 100 kilometrów od pól
bitewnych w holenderskim Arnhem.

Smak klęski
Pamięć o Arnhem była w brygadzie
wciąż bardzo żywa. Na czele jednostki
nie stał już legendarny generał Stanisław
Sosabowski, ale inny dowódca. Operacja
powietrzno-desantowa „Market Garden”,

Zdrowy i dobrze strzela
- W punkcie werbunkowym były trzy
stanowiska brytyjskie i cztery polskie.
Zbadali mnie i wcielili, w zasadzie bez pytania, do 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Wpływ na to miał pewnie
fakt, że uznano mnie za żołnierza dobrze
wyszkolonego, np. w posługiwaniu się
bronią – wspominał Jan Kozicki.

Podczas służby porządkowej na terenie Niemiec
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W ośrodku dla spadochroniarzy
w Ringway rozpoczął intensywne, wyczerpujące szkolenie kondycyjne i spadochronowe. Były to zajęcia trudne i niebezpieczne. Nie obywało się bez ofiar.
- Jednemu z kolegów podczas skoku

- Choć byliśmy na terytorium Niemiec,
Holandia była blisko. A Holandia spadochroniarzom zawsze się będzie kojarzyć
z krwią przelaną pod Arnhem – opowiadał Jan Kozicki. - Tam wciąż pozostało
mnóstwo spadochronów. Widać je było
rozrzucone po polach lub zaczepione
o gałęzie. Koledzy, którzy tam jeździli
przywozili je do nas. Materiał ze spadochronu był cienki, ale mocny i przewiewny. Nie wiem, czy był to nylon, czy bawełna ? W każdym razie znakomicie nadawał
się na koszule i krawaty.
Takie oryginalne mundury szyły nam
Niemki, wdzięczne za ochronę jaką sprawowaliśmy nad ludnością.
Swoją misję w Niemczech polscy spadochroniarze zakończyli na początku czerwca
1947 r. Po demobilizacji (rozwiązanie brygady nastąpiło 18 lipca 1947 roku w Wielkiej Brytanii) Jan Kozicki, podobnie jak wielu jego towarzyszy broni, wrócił do Polski.
Zabrał ze sobą sporo pamiątek z okresu
służby w brygadzie, m.in. koszulę uszytą
ze spadochronu spod Arnhem. Szybko
okazało się, że wszystko musi ukryć, bowiem komunistyczna bezpieka po wojnie
nie tolerowała niczego co kojarzyło się
w wojskami polskimi na Zachodzie.
W gronie byłych polskich żołnierzy,
którzy wrócili z Wielkiej Brytanii do Brodnicy i innych miejscowości krążyły opowieści o szykanach ze strony funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Jednym
z takich zjawisk było zatrzymanie na ulicy
i obcinanie nożem pagonów na bluzach
wojskowych typu angielskiego. Za pokazywanie się publicznie w mundurze „angielskim” groziło też więzienie. To dlatego
Jan Kozicki w swym domu w Grążawach
dobrze ukrył wojenne skarby i pokazywał
je w sekrecie tylko najbliższej rodzinie.
Kiedy czas represji minął, chętnie prezentował je m.in w czasie licznych odwiedzin w szkołach powiatu brodnickiego,
podczas których dzielił się swoimi wspomnieniami z czasów wojny.
Jan Kozicki zmarł 11 lutego br. w wieku 93 lat. Był odznaczony orderami wojennymi Polski i Wielkiej Brytanii. Jak
wspomniał po pogrzebie syn Jana Kozickiego, ojca pochowano z odznaką
spadochroniarza.

Paweł Stanny
Jan Kozicki z koszulą spod Arhem
uszytą ze spadochronu

Zdjęcia współczesne Paweł Stanny
Archiwalne Jan Kozicki

