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 Brodnica w połowie lat 30-tych. Na zdjęciu  wykonanym przy ulicy Kamionka, obok 
dzisiejszego starostwa powiatowego, stoją członkowie rodziny Jacka Bielickiego

Lektura archiwalnego 
numeru pisma satyrycznego 
Ćwik dowodzi, że nie tylko 
współcześni brodniczanie z 
tęsknotą wyglądali ciepłych 

pór roku. Pomysłów na 
spędzenie wolnego czasu 
nie brakowało. 

Na kąpiele w Drwęcy i 
okolicznych jeziorach było 

co prawda jeszcze za wcze-
śnie, ale brodniczanie potra-
fili zadowolić się w rozmaity 
sposób. Klimat ówczesnej 
majówki  przybliża choćby 

Radosne  świętowanie
2 maja w naszym mie-

ście, po raz kolejny, będzie-
my świętować Dzień Flagi. 
Mieszkańców miasta i re-
gionu czeka wiele atrakcji, 
na które już teraz zapraszają 
burmistrz Brodnicy, starosta  
brodnicki oraz dowódca 4 
Brodnickiego Pułku Che-
micznego. 

- Zapraszamy mieszkań-
ców miasta i regionu do 
udziału w brodnickich ob-
chodach Święta Flagi Pań-
stwowej oraz Święta Konsty-
tucji 3 Maja – mówi burmistrz 
Jarosław Radacz. - Majowe 
Święta są dniami polskiej 
jedności. Spotkajmy się, by 
okazać radość i dumę z na-
szej ojczyzny. Zachęcamy 
również państwa do ozdo-
bienia flagami narodowymi 
domów i zakładów pracy w 
mieście i w powiecie w cza-
sie  świątecznych dni. 

Organizatorom  uroczysto-
ści Święta Flagi przyświeca 
cel, by w tym dniu  pokazać 

wszystkim, a w szczegól-
ności dzieciom i młodzieży 
jak ważne są tradycja i  pa-
triotyzm. Chcą zachęcić do 
obchodzenia tego święta 
w radosny sposób, a także 
wzmocnić poczucie dumy z 
naszych narodowych sym-
boli.

2 maja o godzinie 16.30, 
na Dużym Rynku, odbędzie 
się uroczystość z udziałem 
żołnierzy IV Brodnickiego 
Pułku Chemicznego, delega-
cji, pocztów sztandarowych, 
brodnickich harcerzy  oraz 
Miejskiej Orkiestry Dętej. 

W programie uroczystości 
zaplanowano: wciągnięcie 
flagi państwowej na maszt, 
oraz krótkie wystąpienie 
okolicznościowe, przemarsz 
uczestników wraz z Miejską 
Orkiestrą Dętą na Przedzam-
cze, gdzie o godz. 17 roz-
pocznie się festyn.

Harcerze zachęcać będą 
brodniczan w każdym wie-
ku do przyłączenia się do 

wspólnego świętowania. 
Rozdawane będą flagi pań-
stwowe, chorągiewki i balo-
ny w narodowych barwach. 
Będzie można wziąć udział 
w konkursach, dotyczących 
wiedzy na temat ojczyzny, 
miasta i symboli narodo-
wych. 

Brodniccy żołnierze przy-
gotują na festyn pokaz sprzę-
tu woskowego na parkingu 
przy Pałacu Anny Wazówny 
Na scenie wystąpią laureaci 
Przeglądu Piosenki Patriotycz-
nej, Miejska Orkiestra Dęta 
oraz zespół ludowy. Na festy-
nie nie zabraknie również po-
częstunku grochówką.

Dzień później, 3 maja o 
godz. 9.30 w kościele farnym 
odprawiona zostanie w 221 
rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja msza św. za 
Ojczyznę.

Zapraszamy wszystkich do 
wzięcia udziału w uroczysto-
ściach 2 i 3 maja. 

(rwi)

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Na majówkę warto wybrać się rowerem
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ów wiersz  sygnowany jako 
Sam. Niewykluczone, że jego 
autorem był wydawca gazety 
Kazimierz Wojciechowski. 
Oczywiście treść wiersza 
należy traktować z przymru-
żeniem oka i  poczuciem 
humoru....

Pismo Ćwik ukazywało się  
w Brodnicy znajdującej się 
jeszcze pod zaborem pru-
skim. Co ciekawe drukowano 
je po polsku, a odbiorcami 
była polskojęzyczna spo-
łeczność miasta. Jeden z 
nielicznych zachowanych do 
dziś egzemplarzy  odnalazł 
i przekazał do Muzeum w 
Brodnicy  brodniczanin Jacek 
Bielicki. Możne je w całości 
przeczytać na stronie Brod-
nickiej Biblioteki Cyfrowej.

(sta)

Majowa pieśń z poczuciem humoru

Czytaj str. 3

Dziś
z gazetą

deklaracja
na temat
śmieci

Minister transpor-
tu, budownictwa i 
gospodarki morskiej 
Sławomir Nowak 
zapewnił na spo-
tkaniu w Brodnicy o 
swym wsparciu dla 
kontynuacji budowy 
brodnickiej obwod-
nicy. Niewykluczone, 
że nową drogą po-
jedziemy już w 2015 
roku.

Minister 
obiecuje

O nowej ustawie 
„śmieciowej” 
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Brodniczanka Sandra Szlązak została Miss Ziemi 
Michałowskiej. Tytuł i koronę nowej miss, przekazała 
zwyciężczyni konkursu w roku minionym - Karolina 
Kamińska.

Wybrana przez jury najpiękniejsza mieszkanka Brod-
nicy i regionu brodnickiego ma 18 lat i jest uczennicą 
klasy maturalnej w III Liceum Ogólnokształcącego w 
Brodnicy. Lubi oglądać mecze piłki nożnej, jeździć na 
łyżwach i występować na scenie. Jej marzenie to studia 
aktorskie i debiut na dużym ekranie. Sandra pokonała 
dziewięć rywalek. Za zwycięstwo dostała nagrodę w wy-
sokości 3000 złotych, wycieczkę do Paryża, kosmetyki i 
szereg innych cennych trofeów. Swoją miss okrzyknęli 
Sandrę również fotoreporterzy, publiczność oglądająca 
wybory na żywo oraz czytelnicy gazety „Nowości”.

Pierwszą wicemiss Ziemi Michałowskiej 2013 została 
Klaudia Ćwiklińska z Czekanowa, a drugą wicemiss – 
Kamila Bąkowska z Janówka. Tytuł miss portalu interne-
towego Brodnica zdobyła Anna Kaczorowska z Mroczna. 
Jej również jury przyznało „zieloną kartę” umożliwiającą 
starty w innych wyborach miss.

Organizatorem wyborów był Brodnicki Dom Kultury, 
który do tego zadania zaangażował   swych instruktorów 
i członków sekcji artystycznych. Widowisko reżysero-
wała Aneta Giemza Bartnicka. Nad całością czuwała wi-
cedyrektor placówki – Katarzyna Miętkiewicz. Imprezę, 
która upłynęła w miłej, relaksującej atmosferze, popro-
wadził dziennikarz radiowy Dariusz Gross.

Tekst i zdjęcie: Paweł Stanny

W Pałacu Anny Wa-
zówny  odbyła się 
uroczystość z okazji 
jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskie-
go par z miasta oraz z 
gminy Brodnica.

W spotkaniu, które 
odbyło się 11 kwiet-
nia, uczestniczył wi-
ceburmistrz Brodni-
cy Krzysztof Hekert, 
wójt gminy Brodnica 
Edward Łukaszewski 
oraz przewodnicząca 
Rady Gminy Brodnica 
Violetta Sternicka. Im 
to właśnie przypadł 
zaszczyt wręczenia 

12 kwietnia  w Urzędzie 
Miejskim odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej 
w Brodnicy. Rajcy debato-

Z uwagi na zbliżający się termin oddania do użytku 
galerii handlowej „Brodnica” rozpoczęła się budowa 
nowej kładki przez Drwęcę. Obiekt powstaje pomiędzy 
mostami przy ulicy Mostowej i Kościelnej. 

Będzie to kładka pieszo-rowerowa. Połączy ulicę Tylną 
(na wysokości  ulicy Przesmyk) z centrum handlowym  
przy ulicy Mostowej. Nowa kładka będzie miała 4,78 
metra szerokości i blisko 30 metrów długości. Zostanie 
osadzona na  żelbetowych przyczółkach posadowionych 
na palach. Dojście do kładki od strony prawego brzegu (z 
ul. Tylnej i Przesmyk) odbywać się będzie bezpośrednio z 
chodnika, a  na lewym brzegu  poprzez wewnętrzne ciągi 
piesze i podest. 

Nowa kładka swoim łukowym kształtem nawiązuje do 
wzorów stosowanych w historycznej zabudowie miasta. 
Zdaniem inwestora dobrze zgrywa się z wprowadzaną 
nowocześniejszą architekturą ostatnich lat.

(sta)

JUBILEUSZE. Kolejne „Złote pary” otrzymały medale od prezydenta RP 

50 lat przy domowym ognisku

Medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie nadane 
przez prezydenta RP, upo-
minków i listów gratula-
cyjnych. Z gminy miasta 
Brodnica jubilatami byli: 
Helena i Jerzy Kanieccy, 
Irena i Zdzisław Lampar-
scy, Helena i Bernard Ma-
jewscy, Krystyna i Józef 
Milewscy, Dorota i Włady-
sław Osmańscy, Helena i 
Jerzy Stachewicz, Barbara 

i Jan Wardęccy. Państwu 
Urszuli i Stanisławowi 
Szczawińskim medale 
wręczono indywidualnie.

Z terenu gminy Brodni-
ca medale otrzymali: Ste-
fania i Eugeniusz Błasz-
czyk, Jadwiga i Eugeniusz 
Pankowscy oraz Teresa i 
Edward Rozpierscy.

Tekst i zdjęcia: 
Paweł Stanny

Medale wręcza wiceburmistrz Krzysztof Hekert

Dostojni jubilaci w towarzystwie władz Brodnicy, gminy Brodnica 
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy Marioli Lulińskiej

Sandra Szlązak – Miss Ziemi Michałowskiej 2013

RADA MIEJSKA. Debata nad trzema projektami uchwał 

Warto selekcjonować odpady

wali nad trzema projektami 
uchwał, które zostały po ich 
przedstawieniu i przedysku-
towaniu przyjęte. 
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Rada Miejska zdecydowa-
ła o wprowadzeniu zmian 
w budżecie miasta na 2013 
roku. Po stronie docho-
dów dodano do budżetu 
1.567.153 zł. Dokonano rów-
nież  zmian polegających 
na zwiększeniu wydatków 
o łączną kwotę 1.957.930 zł. 
Środki te przeznaczono  na 
działania w zakresie oświa-
ty i wychowania, edukacyj-
nej opieki wychowawczej, 
gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska. 

Radni uchwalili również 
zmiany  w Wieloletnim Pla-
nie Inwestycyjnym miasta 
polegające na ujednoliceniu 
wysokości planowanych 

nakładów na modernizację 
i rozbudowę infrastruktu-
ry turystycznej na zakolu 
Drwęcy.

Poza tym, do uchwały 
z 20 grudnia 2012 roku w  
sprawie świadczenia usług 
w zakresie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów, dodano 
nowy zapis. 

Mówi on o tym, że miasto 
przejmuje obowiązek wy-
posażenia nieruchomości 
w pojemniki i worki służące 
do gromadzenia odpadów 
selektywnie zbieranych. Na-
tomiast miasto nie będzie 
wyposażało nieruchomości 
w pojemniki do gromadze-
nia odpadów zmieszanych. 
Ten obowiązek spoczywać 
będzie na właścicielu nieru-
chomości.

rwi

Symulacja przyszłej kładki oraz pierwotnej koncepcji 
galerii Brodnica

Dla pieszych i rowerzystów

KONKURS. Miss Ziemi Michałowskiej 2013

A teraz do… Paryża

Aż 392 osoby zarejestrowały się w bazie poten-
cjalnych dawców szpiku podczas Dnia Dawcy Szpiku 
Kostnego, który odbył się w Brodnickim Domu Kultu-
ry. Beneficjentem jest Łukasz Sarnowski z Działdowa, 
który cierpi na białaczkę. 

Nie jest jeszcze pewne, czy ktoś z chętnych podczas 
brodnickiej akcji będzie bliźniakiem genetycznym cho-
rego. Niemniej jego rodzina bardzo dziękuje uczestni-
kom akcji w Brodnicy za chęć niesienia pomocy. Szpik 
brodnickich dawców może okazać się przydatnym 
również innym chorym na białaczkę. Akcja odbyła się 
przy wsparciu burmistrza miasta Brodnicy.

(sta) 

POMOC. Szpik dla Łukasza
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Zorganizowanie przetargu na 
dostawę energii elektrycznej i 
oleju opałowego na potrzeby 
Brodnickiej Grupy Zakupowej 
zaowocowało konkretnymi 
oszczędnościami  w budżecie 
miasta. W 2012 roku wyniosły 
one około 550 tys. zł, a w 2013 
roku mają one wynosić jeszcze 
więcej, bo 580 tys. zł.  

 
- Brodnicka Grupa Zakupowa 

powstała z inicjatywy burmistrza 
Jarosław Radacza w 2011 roku. 
Głównym jej celem było przepro-
wadzenie wspólnej  procedury 
przetargowej na zakup energii 
elektrycznej na 2012 rok – infor-
muje Marcin Biegański, kierownik 
referatu Administracyjnego UM 
w Brodnicy. Grupę tworzyły na 
początku: gmina miasta Brodnicy 
oraz gminy z powiatu brodnickie-
go: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, 
Górzno, Osiek, Świedziebnia, 
Zbiczno..

W wyniku przeprowadzonej 
procedury szacuje się uzyskane 
oszczędności na poziomie około 
800 tys. zł dla wszystkich uczestni-
ków, natomiast dla samego miasta 
uzyskano oszczędności na pozio-
mie około 550 tys. zł brutto. Pod 
pojęciem miasta rozumieć należy 
wszystkie placówki oświatowe, 
kulturalne i spółki miejskie, które 

Profesjonalny aparat EKG–12 kanałowy z kolorowym 
wyświetlaczem i wózkiem umożliwiającym swobodny 
dojazd sprzętu do każdego chorego zakupił w tym 
roku Urząd Miejski. W trosce o pacjentów szpitala 
w Brodnicy, przekazany został na potrzeby oddziału 
chirurgicznego.

 To już drugi aparat EKG, który przekazano szpitalowi. 
Pierwszy zakupiono na wniosek koordynatora Izby Przy-
jęć brodnickiego szpitala. Szpital w Brodnicy na prze-
strzeni ostatnich pięciu lat pozyskał ze środków budżetu 
miejskiego sprzęt wysokospecjalistyczny, a także pod-
stawowe, niezbędne urządzenia poprawiające komfort 
leczonych chorych, jak np. materac przeciwodleżynowy. 
W szpitalu funkcjonuje echokardiograf z funkcją stress 
echo i systemem do prób wysiłkowych. Dzięki niemu 
chorzy mają dostęp do badania echo także w warunkach 
obciążenia wysiłkiem. Oddział położniczo-ginekologiczny 
dysponuje ultrasonografem z funkcją Dopplera. Blok 
operacyjny wykorzystuje w codziennej pracy aparat 
elektrochirurgiczny niezbędny w trakcie operacji także do 
zaopatrywania naczyń krwionośnych. Łóżeczka  szpitalne 
dla niemowląt i dla dzieci starszych oraz stoliczki trzyłóż-
kowe przekazano z myślą o najmłodszych pacjentach 
szpitala w Brodnicy.

Komfort transportowanych chorych znacząco popra-
wiły wózki medyczne z możliwością wykonywania na 
nich zdjęć RTG. Chorzy leczeni tlenem mogą korzystać z 
koncentratora tlenu w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyj-
nym. Ostatnie zakupy to oprócz aparatu EKG, przekaza-
ny w grudniu 2012 roku stolik anestezjologiczny, ssak 
elektryczny i alfanumeryczne odbiorniki indywidualne 
przekazane ratownikom w Brodnicy.

Wszystkie oddziały, od rehabilitacji poprzez podsta-
wowe oddziały szpitalne, ale także oddział pielęgnacyjny 
i hospicjum „Światło”, na wszystkie swoje prośby o 
wsparcie w sprzęt otrzymywały pozytywną odpowiedź. 
Zakupiony i przekazany sprzęt ma wartość ponad 900 
tysięcy złotych.  Dodając do tego 150 tys. zł przekaza-
nych na zakup karetki pogotowia i wcześniejsze zakupy 
w 2007 roku, można powiedzieć o ponad milionowym 
wkładzie miasta w doposażenie brodnickiej lecznicy.

Hanna Osińska 

Konkurs „Win with Vogelschule” cieszy się coraz większą  popularnością. 
Dotychczas udział w nim wzięło niemal 1000 uczniów. Zadania nie są łatwe, 
a mimo to wyniki świadczą o wysokim poziomie wiedzy w każdej grupie 
wiekowej. Ze względu na wyrównany poziom czołówki, komisja konkurso-
wa postanowiła w tym roku zwiększyć ilość osób, które zakwalifikowały się 
do finałowego, drugiego etapu. Wyniki wszystkich osób biorących udział w 
konkursie dostępne na www.vogelschule.pl 

Uroczysta gala odbędzie się 21 maja (wtorek) o godz. 16.00 w Pałacu Anny 
Wazówny. (sta)

Minister obiecuje 
Brodnicy drogę 

KOMUNIKACJA. Odżyła nadzieja na szybkie do-
kończenie obwodnicy miejskiej 

również brały udział w przetargu.
- Kolejny przetarg na zakup 

energii elektrycznej na 2013 został 
przeprowadzony w identycznej 
formule, jak poprzedni - mówi 
burmistrz Brodnicy Jarosław 
Radacz. - Nasza  Grupa Zakupowa 
została poszerzona o kolejnego 
uczestnika w postaci gminy Bart-
niczka. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni, bo wspólne postępowanie 
przetargowe przyniosło kolejny 
profit w postaci stawek za zakup 
energii elektrycznej na poziomie o 
około 7 procent niższym w stosun-
ku do 2012 roku. 

Dodatkowo z inicjatywy burmi-
strza Brodnicy przeprowadzono 
negocjacje z Energa Oświetlenie 
sp. z o.o., które pozwoliły na 
uzyskanie atrakcyjnych stawek 
na konserwację oświetlenia 
drogowego i tym samym uzyska-
nie kolejnych oszczędności dla 
Brodnicy wynoszących: około 40 
tys. zł na konserwacji oświetlenia 
na trzy lata  oraz około 60 tys. zł, 
na zakupie energii dla potrzeb 

oświetlenia drogowego na 3 
lata. Razem negocjacje dały efekt 
oszczędności w kwocie około 580 
tys. zł rocznie.

Warto dodać, że dodatkowo 
w 2011 roku zorganizowano 
wspólny przetarg na zakup oleju 
opałowego na sezon grzewczy 
2011/2012 dla wszystkich pla-
cówek miejskich, których źró-
dłem zasilania jest olej opałowy. 
Pozwoliło to uzyskać oszczędności 
wynoszące około 25 tys. zł brutto, 
natomiast oszczędności na sezon 
2012/2013 po rozstrzygniętym 
przetargu szacuje się na poziomie 
około 27 tys. zł brutto.

W 2011 i 2012 roku miasto 
zorganizowało również wspólne 
postępowania przetargowe na 
zakup materiałów biurowych dla 
wszystkich placówek oświato-
wych i kulturalnych, co pozwoliło 
na wybranie dostawców, którzy 
zaproponowali korzystniejsze 
ceny jednostkowe za kupowany 
asortyment.

(rwi)

SZPITAL. Kolejny zakup sprzętu 
medycznego dla szpitala  w Brodnicy

Na zdrowie 
miasto nie żałuje

JĘZYK ANGIELSKI

Rośnie zainteresowanie
FINANSE. Wspólne przetargi to dobra praktyka, 
która będzie realizowana również w latach przyszłych

Więcej w kasie

Konferencja prasowa, podczas której ogłoszono deklarcję w sprawie brodnickiej ob-
wodnicy. Od lewej: poseł Tomasz Lenz, szefowa brodnickiego PO Anna Kupczyk, mini-
ster Sławomir Nowak oraz burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz

Goszczący w Brodnicy na 
zaproszenie tutejszej Plat-
formy Obywatelskiej mini-
ster transportu, budownic-
twa i gospodarki morskiej 
Sławomir Nowak zapewnił 
o swym wsparciu dla konty-
nuacji budowy brodnickiej 
obwodnicy. Niewykluczone, 
że nową drogą pojedziemy 
już w 2015 roku.

Minister jechał do Brod-
nicy wprost z  Bydgoszczy, 
gdzie rozmawiał w Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Austostrad  na te-
mat inwestycji drogowych 
w województwie kujawsko 
pomorskim. Tam otrzymał 
zapewnienie, że jeśli znajdą 
się na nie środki,  nic nie bę-
dzie stało na przeszkodzie 
w realizacji zamierzonych 
przedsięwzięć.

- Najistotniejsze jest połą-
czenie Nowe Marzy – Byd-
goszcz. Jeśli uda nam się, 
niejako rzutem na taśmę, 

zbudować jeszcze obwodni-
cę Brodnicy, to będę szczę-
śliwy, nie tracąc z pola wi-
dzenia i pamięci problemu 
Inowrocławia – powiedział 
minister Sławomir Nowak.

Podczas konferencji pra-
sowej zorganizowanej w 
Pałacu Anny Wazówny mi-
nister zapowiedział, że do-
łoży wszelkich starań, aby w 
najbliższym możliwym cza-
sie inwestycja w Brodnicy 
została zrealizowana, gdyż 

wie jak ważny jest to temat 
dla miasta.

 - Pragnę państwa poin-
formować, że skierowałem 
do ministra finansów wnio-
sek o uzgodnienie do reali-
zacji dziewięciu  inwestycji 
drogowych, w tym również 
w Brodnicy, w założeniu że 
finał ma odbyć się na jesieni 
2015 roku – mówił minister 
Sławomir Nowak. Liczę na 
pilne uzgodnienie z mini-
strem finansów i  najdalej 
w ciągu dwóch miesięcy 
będę w stanie przekazać do 
wiadomości informację, że 
można ogłosić przetarg i w 
nowym roku 2014  wpuścić 
wykonawcę, aby zdążył wy-
budować obwodnicę do je-
sieni 2015 roku.  

Uczestniczący w konfe-
rencji burmistrz Brodnicy 
Jarosław Radacz podzięko-
wał ministrowi Nowakowi 
za osobiste zainteresowa-
nie się problemem budowy 
brodnickiej obwodnicy. Za 
wsparcie burmistrz podzię-
kował także posłowi Toma-
szowi Lenzowi, z którym 
temat obwodnicy bardzo 
często poruszał w rozmo-
wach.

 - Ja się bardzo cieszę. 
Wszyscy sobie zdajemy 
sprawę jak ważne jest to 
rozwiązanie komunikacyjne 
dla naszego miasta – mówił 
burmistrz Jarosław Radacz. 
Pierwszy raz mam deklara-
cję, w której jest określony 
termin i że inwestycja po-
winna się zdarzyć do 2015 
roku. To co powstanie w 
Brodnicy na pewno bardzo 
ułatwi nam życie – dodał 
burmistrz.

Tekst i fot. 
Paweł Stanny

W długi majowy weekend war-
to wybrać się na spacer po mie-
ście i  odwiedzić sale wystawo-
we brodnickiego muzeum. 

Od 1 do 5 maja muzeum czynne 
będzie od godz. 12.00 do 17.00. 
Przypominamy, że w piwnicach  
zamkowych prezentowane są eks-
pozycje stałe:  Region brodnicki 
w średniowieczu, Detale archi-
tektoniczne z kaplicy zamkowej i 
znaleziska ze studni zamkowej. 

Na parterze spichlerza przy 
ul. św. Jakuba pokazywana jest 
ciesząca się dużą popularnością 
wśród młodych odbiorców sztuki 
wystawa archeologiczna pokazu-
jąca „Mezolitycznych myśliwi z 
Mszana sprzed 10 000 lat”. Pierw-
sze i drugie piętro spichrza zajmu-

je otwarte na początku tego roku 
Centrum Edukacji Ekologicznej, w 
którym w nowoczesny i atrakcyj-
ny sposób prezentowana jest flo-
ra i fauna naszego regionu. Warto 
dodać, że wstęp na wystawy w 
spichrzu jest za darmo. 

Natomiast w galerii „Brama” 
brodnickiego muzeum przy ul. 
Mały Rynek można obejrzeć wy-
stawę „Twarzą w twarz – por-
tret”, na którą składają się prace 
malarskie  i rzeźby autorstwa 
artystów skupionych w grupie 
twórczej AKURACIK. Muzealnicy 
zachęcają również do oglądania 
pięknej panoramy miasta  z wieży 
zamkowej 

(rwi)

MAJÓWKA. Muzeum zaprasza
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Wybrane z miesiąca. Kalejdoskop wydarzeń 

19 kwietnia w sali wy-
stawowej BDK otwarto wy-

stawę prac  Aliny Szram. 
Zaprezentowane obrazy 

wykonane są pastelą i 
akwarelą. Tematycznie 
nawiązują do przyrody, 
sztuki sakralnej i świata 

bajek. Są też krajobrazy, 
a także widoki Brodnicy. 

Podczas wernisażu autorka 
zaprezentowała przed pu-
blicznością swe wybrane 
wiersze. Wystawa będzie 
czynna do końca maja br.

W muzealnej galerii Brama otwarto wy-
stawę prac grupy artystycznej „Akuracik”. 
Grupa powstała w 2008 roku w Płowężu. Na 
wernisażu w brodnickiej galerii swoje prace 
pokazali: Anna Carnowska – Wojak, Tomasz 
Adam Matejkowski-Marusarz i Kuba Adam 
Matejkowski. Artyści z grupy „Akuracik” nie 
koncentrują się wyłącznie na własnej twór-
czości. Starają się także pomagać w roz-
woju artystycznym także innym twórcom, 
pomagając m.in. w organizowaniu wystaw. 
Gośćmi specjalnymi wernisażu byli: Adam 
Kalisz, Michał Adamski, Maria Wieczorkow-
ska- Matejkowska, oraz Magdalena Dobro-
sielska- Jankowska.

W Pałacu Anny Wazówny od-
było się II Brodnickie Sympozjum 
Franciszkańskie Pro Vitae (dla ży-
cia). Podczas spotkania dr Marek 
Chudański wystąpił z prelekcją pt. 
„Żywność cichy zabójca człowie-
ka”. Ewa Rembiałkowska, profe-
sor SGGW, opowiadała o zdrowej 
żywności. Proboszcz parafii Jezu-
sa Miłosiernego ks. Wiesław Pacak 
(na zdjęciu) poprowadził uzdrawia-
jące rekolekcje, a Mieczysław Ba-
balski opowiadał o zdrowotnych 
właściwościach ziół.

Pisarz, dziennikarz i korespondent wo-
jenny  - Wojciech Jagielski był gościem 
spotkania organizowanego przez Miejską 
i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Woj-
ciech Jagielski w latach 1986-1991 praco-
wał w Polskiej Agencji Prasowej. Przez 21 
lat był redaktorem „Gazety Wyborczej”, 
następnie wrócił do pracy w PAP. Zajmuje 
się problematyką Afryki, Azji, Kaukazu i 
Zakaukazia.

 Obserwował konflikty zbrojne w Afga-
nistanie, Tadżykistanie, Czeczeni i Gruzji. 
Do tej pory ukazało się pięć książek jego 
autorstwa: „Dobre miejsce do umierania” 
(1994), „Modlitwa o deszcz” (2002), „Wie-
że z kamienia” (2004), „Nocni wędrowcy” 
(2009) oraz  „Wypalanie traw” (2012), któ-
ra nominowana jest do nagrody literackiej 
im. Ryszarda Kapuścińskiego. Spotkanie 
odbyło się 16 kwietnia.

7 kwietnia w sali Brod-
nickiego Domu Kultury 
wystąpił Michał Bajor. 

Artysta zaśpiewał piosen-
ki francuskich klasyków 

muzyki rozrywkowej. 
Można było posłuchać 
polskich wersji przebo-

jów: Edith Piaf, Charlesa 
Aznavoura, Garou i 

innych wykonawców. 
Teksty wykonywanych 

piosenek przełożył Woj-
ciech Młynarski. Artysta 

zaśpiewał także inne 
przeboje m.in.: ”Moja mi-
łość największa”, „Nigdy 

więcej”, „Ogrzej mnie” 
oraz „Chciałbym”. Po 

koncercie Michał Bajor 
podpisywał fanom swoje 

płyty. 

W auli szkolnej i sali sportowej Zespołu Szkół Zawodo-
wych zorganizowano etap rejonowy XXI Ogólnopolskich 
Mistrzostw Pierwszej Pomocy  Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Pięć drużyn młodzieżowych musiało wykazać się umie-
jętnością  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Rywalizację oceniali ratownicy z  Oddziału Ratownictwa Me-
dycznego w Brodnicy. Zwyciężyła drużyna z I LO (280,5 pkt). 
Na drugim miejscu sklasyfikowano zespół III LO w Brodnicy 
(240 pkt), a na miejscu trzecim znalazł się zespół z ZS w Ja-
błonowie Pomorskim (237 pkt).

Opracował: Paweł Stanny

Brodnica promowała swoje walory tu-
rystyczne  podczas Międzynarodowych 
Targów Turystycznych, które w dniach 
5-7 kwietnia odbywały się we Wrocła-
wiu. Główną ofertą miasta na targach 
była city break, czyli tzw. krótki wyjazd. 
Jest to świetna alternatywa wypo-
czynku dla osób, które nie mogą sobie 
pozwolić na długi urlop. Takie wyjazdy 
pozwalają nie tylko odpocząć, ale przede 
wszystkim poznać liczne atrakcje miasta, 
regionalną kuchnię, skorzystać z bogatej 
oferty kulturalnej stolicy Pojezierza Brod-
nickiego. Podczas targów swe stoiska 
wystawili także znani pisarze i podróżni-
cy m.in. Wojciech Cejrowski.
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17 kwietnia w Pałacu Anny Wa-
zówny odbył się V Powiatowy 
Konkurs Czytelniczy ”Czy znam i 
wiem?” organizowany przez Miej-
ską i Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną oraz Szkołę Podstawową 
nr 1 w Brodnicy. 

Uczniowie musieli wykazać się 
znajomością książek spoza kano-
nu lektur oraz zdolnościami aktor-
skimi. W konkursie wzięło udział 
13 drużyn z powiatu brodnickie-
go. Jury w składzie: Stanisław 

Zużyte monitory, zepsute telewi-
zory, radia, drukarki, nieprzydatne 
sprzęty AGD i inne elektrośmieci 
można było oddać podczas festy-
nu ekologicznego zorganizowane-
go przez grupę Ekobox.

Grupa działa przy Zespole Szkół 
nr 1 w Brodnicy. Tworzą ją ucznio-
wie III LO. Festyn, który młodzi eko-
lodzy zorganizowali 20 kwietnia na 
brodnickim Dużym Rynku cieszył 
się sporą popularnością miesz-
kańców Brodnicy, którzy chętnie 

Już po raz czwarty „Stowarzy-
szenie na Wiejskiej” w Brodnicy, 
wraz z Gimnazjum nr 1 oraz 
Muzeum w Brodnicy organizuje 
Nocną Majówkę Patriotyczną z 
okazji przypadających w maju 
świąt narodowych Konstytucji 
3-Maja oraz Święta Flagi. 

Majówka odbędzie się nocą z 
11 na 12  maja. W godzinach wie-
czornych jej uczestnicy  spotkają 
się na Dużym Rynku z władzami 
miasta i powiatu. W IV Nocnej 
Majówce Patriotycznej udział biorą 
grupy młodzieży ze szkół gimna-
zjalnych i średnich  z Brodnicy i 
powiatu brodnickiego. Wzorem 
poprzednich edycji również i 
w tym roku grupy poruszać się 
będą po wyznaczonych w obrębie 
miasta trasach, które łączą punkty 
ważne dla polskiej walki powstań-
czo-wyzwoleńczej i tradycji demo-
kratycznych oraz tolerancji. 

W punktach uczestnicy otrzy-
mają do wykonania zadania, 
dotyczące wkładu brodniczan w 
odzyskanie niepodległości oraz 
znaczenia symboli narodowych, 
a także tradycji parlamentaryzmu 
i roli mniejszości narodowych dla 
rozwoju naszego miasta i kraju. 
Majówkę Patriotyczną zakończy 
spektakl filmowy, wspólna biesia-
da i modlitwa za Ojczyznę. 

Stowarzyszenie „Na Wiej-
skiej” na organizację tej imprezy 
otrzymało finansowe wsparcie od 
burmistrza Brodnicy Jarosława 
Radacza, który objął patronat nad 
imprezą.

(rwi)

Uczniowie z III Liceum Ogól-
nokształcącego w Brodnicy po-
nownie przypomnieli o swoim 
zamiłowaniu do sceny. Na de-
skach Brodnickiego Domu Kul-
tury zaprezentowali  niedawno 
spektakl słowno-muzyczny pt. 
„Tolerancja”.

W widowisku przygotowa-
nym pod kierunkiem nauczy-
ciela języka niemieckiego Beaty 
Górskiej wzięło udział 28 osób. 
Scenariusz, dekoracje i piosen-
ki w rytmie hip-hopu zostały 
przygotowane już wcześniej na 
potrzeby organizowanego rok-
rocznie dorobku kulturalnego 
szkół ponadgimnazjalnych. Pio-
senki napisał Patryk Krawulski, 
a układy choreograficzne przy-

Od marca br. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 korzystają 
z bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach umowy z 
NFZ. Gabinet prowadzi dawna absolwentka szkoły doktor 
Magda Chylińska.

Dzięki kontraktowi z NFZ, opieką stomatologiczną zostali 
objęci uczniowie od 6 do 19 roku życia. W pierwszej kolej-
ności do gabinetu powędrują uczniowie klas pierwszych i 
szóstych szkoły podstawowej, klas pierwszych gimnazjum 
i liceum. Wizyty u szkolnej dentystki są bezpłatne. Nie ma 
kolejek, bo pacjenci  przychodzą na umówioną godzinę. Le-
czenie jest dobrowolne i korzystają z niego tylko uczniowie, 
których opiekunowie  (rodzice, prawni opiekunowie) wypeł-
nili stosowne deklaracje, a tym samym wyrazili zgodę. Gabi-
net funkcjonuje w godzinach  pracy szkoły. 

- Idea opieki dentystycznej w szkole stała się faktem, dzię-
ki pomocy wielu osób. Przede wszystkim dziękujemy za 
pomoc burmistrzowi Radosławowi Radaczowi, dr Magdzie 
Chylińskiej, ale także pani dyrektor Wiesławie Żenkiewicz z  
Kujawsko- Pomorskiego Oddziału NFZ z Torunia, która życz-
liwie wspierała nasze starania o uzyskanie kontraktu – mówi 
Tomasz Wysocki, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy.      

Marta Becmer
III LO w Brodnicy

Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólno-
polski, trzyetapowy konkurs dla uczniów 
szkół, w których nauka kończy się maturą. 
Głównym jej celem jest promocja przedsię-
biorczości wśród młodzieży.

Pierwsza Olimpiada Przedsiębiorczości 
miała miejsce w 2005 roku, a obecnie 
jest ona jedną z największych olimpiad 
przedmiotowych w kraju. W III LO w 
Brodnicy, eliminacje szkolne odbyły się 

SONDA ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ

Czym dla ciebie jest patriotyzm? Takie pytanie 
zadałem radnym Młodzieżowej Rady Konsultacyj-
nej Miasta Brodnicy.

Martyna Warszyńska: - Patriotyzm 
jest dla mnie przywiązaniem do swo-
jego własnego miejsca w świecie, z 
którym zawsze będzie łączyła mnie 
jakaś więź emocjonalna i do którego 
zawsze będę miała sentyment. Taką 
małą ojczyzną jest dla mnie Brodni-
ca, do której zawsze będę chętnie 
wracała, gdy wyjadę na studia.

Urszula Łukowska: - Patriotyzm to 
szacunek dla polskich bohaterów, 
coroczne wspominanie poległych, 
którzy walczyli za nasz kraj. Jest 
on także poczuciem wspólnoty z 
własnym krajem i całym społeczeń-
stwem oraz dbanie o tradycję i kul-
turę wśród rodaków.

Mateusz Kuźma: - Dla mnie patrio-
tyzm jest miłością do narodu. Uwa-
żam, że każdy powinien kochać swój 
kraj, bo to kształtuje naszą świado-
mość narodową. Bez patriotyzmu 
nie przetrwamy!

Marek Białkowski: - Patriotyzm 
jest dla mnie umiłowaniem do oj-
czyzny. To darzenie swojego kraju 
szacunkiem oraz kultywowanie jego 
tradycji. Może być też poświęcenie 
dla ojczyzny w zagrożeniach oraz w 
imię dobra państwa.

Rozmawiał: 
Maciej Gromowski

6 grudnia ubr. Polegały one na rozwiąza-
niu testu składającego się z 50 pytań. Do 
eliminacji okręgowych dostali się Joanna 
Kożuchowicz oraz Mateusz Berent (oboje 
są uczniami klasy IIa). 7 marca br. udali się 
na Poznański Uniwersytet Ekonomiczny i 
tam również rozwiązywali test złożony z 
50 pytań. Drugi etap polegał na rozwiązy-
waniu zadań sytuacyjnych w pięciooso-
bowych zespołach. Komisja otrzymała 

od zespołów pisemne rozwiązanie trzech 
wybranych przypadków, plan prezentacji i 
jej wizualizację.

Następnie zespoły przedstawiły przed 
Komisją Okręgową rozwiązanie jednego z 
trzech przygotowanych zadań, w trakcie 
7-minutowej prezentacji. Mateuszowi 
udało dostać się do drugiego etapu, jed-
nakże zabrakło mu punktów na przejście 
do eliminacji centralnych, w których bierze 
udział 10 uczestników z najwyższą ilością 
punktów z każdego okręgu.

Marta Becmer 
III LO w Brodnicy

Scena. Wyśpiewali  swoje problemy
Młodzież z III LO równie dobrze czuje się na scenie jak w ławkach….. 

Z historią w plenerze
PATRIOTYZM

Ekologia. Festyn z Ekoboxem
pozbywali się elektrośmieci. Za 
oddane śmieci wręczano talony, 
które można było zamienić na na-
grody. Dodatkową atrakcją festynu 
były gry i zabawy dla dzieci oraz 
występy uczniów oraz artystów 
współpracujących z Zespołem 
Szkół nr 1. Na scenie pojawili się: 
Mister Sandman, Kompleks Małe-
go Miasteczka, Karolina Woźniak, 
Krawul oraz Paka Girls.

Tekst i zdjęcie: 
Paweł Stanny Grupa Ekobox z opiekunką Agnieszką Głowacką (z lewej)

Wiedza. Do drugiego etapu było blisko

Czajkowski – naczelnik wydziału 
oświaty i kultury Starostwa Po-
wiatowego w Brodnicy, Katarzyna 
Miętkiewicz – zastępca dyrektora 
BDK i Sylwia Salej – z MiPBP w 
Brodnicy przyznało: Szkoły Pod-
stawowe: I miejsce –  SP Osiek, 
II – SP nr 1 Brodnica, III – SP Gor-
czenica; Gimnazja: I - Pokrzydo-
wo, II  Społeczne Gimnazjum w 
Brodnicy, III Osiek.

(SS)
Scenka zaprezentowana przez SP nr 1 w  Brodnicy

Konkurs. Z książką za pan brat
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Zdrowie. Nie czekają w kolejkach 
i nie płacą, by mieć zdrowe zęby

Dentysta w szkole

4 maja  o godz. 15:00 w hali OSiR w Brodnicy od-
będzie się II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy pod 
hasłem „Bo my damy radę”. W przerwach między me-
czami przewidziane są konkursy i atrakcje dla publiczno-
ści. O godz. 13.00 rozegrany zostanie na górnej płycie 
stadionu miejskiego mecz piłki nożnej między pracow-
nikami Urzędu Miejskiego, a członkami młodzieżowej 
rady. Wstęp wolny. 

Marek Białkowski

Sport. Młodzi radni z urzędnikami

gotowali: Sylwia Małkowska i 
Damian Hildebrandt. „Toleran-
cja” w wykonaniu uczniów z III 
LO opowiada o akceptacji mło-
dego człowieka w grupie oraz 
nie zawsze łatwych i jasnych 
relacjach z rodzicami. Ci ostat-
ni, parząc na życie z własnej 
perspektywy nie dostrzegają, 
że świat wartości dorastającej 
młodzieży jest inny. Wcale nie 
musi być on jednak gorszy. Do-
rosłym trudno to zrozumieć.

Spektakl wzbogacony pio-
senkami i tańcem został zare-
jestrowany przez lokalną TV 
ELtronik.

Tekst i zdjęcia: 
Paweł Stanny
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Segregujesz, oszczędzasz
Rada Miejska w Brodnicy uchwaliła nowy „Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Brodnicy”. Wprowadzono w ten sposób  nowe zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które na tere-
nie Brodnicy będą dotyczyły tylko właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych. 

Ustalono również nowe stawki. 10.80 zł od osoby pła-
cić będziemy  deklarując selektywną zbiórkę odpadów, a 
17 zł od osoby przy rezygnacji z segregacji odpadów.

Nie trzeba wypowiadać 
dotychczasowej umowy 
na odbiór odpadów ko-
munalnych zawartych z 
PGK Sp. z o.o. w Brodni-
cy,  ul. Gajdy 13 (z dniem 
30 czerwca 2013 roku 
przedmiot umowy wy-
gaśnie samoistnie).

Należy złożyć wypełnio-
ną deklarację, którą można 
otrzymać w Urzędzie Miej-
skim w Brodnicy przy ul. 
Kamionka 23  oraz innych 
punktach  lub pobrać ze 
strony internetowej www.
brodnica.pl lub umbrodnica.
bip.e-zeto.eu (istnieje możli-
wość wypełnienia formula-

CZYSTA BRODNICA
Od 1 lipca zmienia się gospodarka odpadami komunalnymi

rza na tych stronach).

Deklaracje składamy w 
Urzędzie Miejskim w Brod-
nicy, pok. nr 108 do 31 maja 
2013 roku. Obowiązek skła-
dania deklaracji ciąży na 
właścicielu nieruchomości, 
którym w myśl ustawy jest 
również: współwłaściciel, 
użytkownik wieczysty oraz 
jednostka organizacyjna 
czy osoba posiadająca nie-
ruchomość w zarządzie lub 
w użytkowaniu. Zatem za 
mieszkańców zamieszku-
jących w budynkach pod 
zarządem spółdzielni miesz-
kaniowych czy wspólnot 
mieszkaniowych deklarację 

będą składały ich zarządy. 
Na każdą nieruchomość 
musi zostać złożona oddziel-
na deklaracja. 

W deklaracji 
określamy kolejno: 

1) przyczynę złożenia de-
klaracji (pierwsza deklaracja 
czy zmiany do pierwotnie 
złożonej)

2) status osoby składają-
cej deklarację (właściciel, 
współwłaściciel itp.)

3) dane identyfikacyjne 
właściciela

4) dane nieruchomości, 
której dotyczy deklaracja 
(również należy podać nr 
ewidencyjny działki)

5) liczba osób zamieszku-
jących daną nieruchomość

6) czy będziemy segrego-
wać odpady komunalne – w 
tym przypadku przemna-
żamy stawkę 10,80 zł przez 
ilość osób zamieszkujących 
otrzymamy opłatę za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi, w przypadku, gdy 
nie chcemy selektywnie se-
gregować odpadów – opłatę 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi otrzymu-
jemy mnożąc stawkę 17 zł 
przez  ilość osób zamieszka-
łych w nieruchomości

7) powierzchnię terenów 
zielonych na terenie posesji, 
pojemność kompostownika 
jeżeli takowy jest oraz chęć 
posiadania na posesji po-
jemnika na BIOODPADY.

Zmiany ilości osób za-
mieszkałych jesteśmy zobo-
wiązani zgłosić do Urzędu 
Miejskiego w terminie do 
14 dni od zaistnienia zmiany 
– składając deklarację zmie-
niającą z określeniem zmia-
ny i daty jej zaistnienia.

Opracowanie: (rwi)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wiedziećCo nowego wprowadza nowa ustawa?

* Nowym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi objęci będą tylko właściciele nieru-
chomości zamieszkałych.

* Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie 
będą podpisywać już umów indywidualnych z 
przedsiębiorstwem. Opłatę za wywóz odpadów i ich 
zagospodarowanie wnosić będą do Urzędu Miej-
skiego w Brodnicy.

* Opłata za odbiór posegregowanych odpadów 
będzie niższa, dlatego opłaca się segregować odpa-
dy.

* Umowę z przedsiębiorstwem, które zostanie wy-
łonione w drodze przetargu, zawrze Gmina Miasta 
Brodnicy.

* Urząd Miejski będzie odpowiadać za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych.

* Firma wywozowa będzie na bieżąco monitoro-
wała, czy mieszkańcy wywiązują się z deklarowane-
go obowiązku segregowania odpadów (tzn. w od-
powiednich pojemnikach mogą znajdować się tylko 
te odpady, na które są one przeznaczone; a ponadto 
w pojemniku na odpady zmieszane nie mogę znaj-
dować się odpady, które ewidentnie należy segre-
gować).

Z dniem 30 czerwca br. umowa z PGK wygaśnie samoistnie

Fo
t.

 P
aw

eł
 S

ta
nn

y

Grafika poglądowa



nr 3 (284),  marzec 2013 Gospodarka   7

Ze względu na długą tegoroczną zimę Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, które od lat odpowiada za czystość 
miejskich ulic, placów i parków wiosenne sprzątanie miasta 
rozpoczęło w połowie kwietnia.  Sprzątanie zakończy się po 
10  maja. Bardzo prosimy mieszkańców miasta, by również 
zechcieli przyłączyć się do tej akcji i wysprzątać swoje pose-
sje.  Straż Miejska czeka natomiast na informacje od miesz-
kańców na temat dzikich wysypisk. 

- Wskażmy je, podpowiedzmy, gdzie już nagromadziły się 
śmieci.  W pierwszej kolejności oczyszczone zostały ulice 
Starego Miasta i Osiedla Gdynia oraz Trasa Przemysłowa 
– informuje Adam Muzalewski, kierownik PGK ds. oczysz-
czania miasta i wywozu.  - Potem nasze służby sprzątały 
osiedla Morskie Oko, Karbowo, Grunwald, Ustronie, Grażyny 
i osiedle Matejki.

Po długim majowym weekendzie PGK sprzątać będzie 
osiedle Nowa Kolonia, Wyspiańskiego i Mieszka. Na koniec 
zamiatarki pojawią się na ulicach osiedla Michałowo

- Oczywiście przedstawiony przez nas harmonogram prac 
może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych – dodaje Adam Muzalewski. 

1) Właściciele nieruchomości otrzymają pojemniki 
i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
z wyjątkiem pojemnika na odpady zmieszane, którego 
posiadanie jest obowiązkiem właściciela (tak jak dotych-
czas);

2) Będą odbierane następujące odpady komunalne z 
pojemników lub worków:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w 
ilości do 1500 litrów rocznie na jednego mieszkańca;

- szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające bio-
degradacji i odpady zielone;

 3) Odbędą się dwie objazdowe zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego;

 Każda nieruchomość:

a) W zabudowie jednorodzinnej będzie wyposażona 
(w przypadku worków musi otrzymać):

* pojemnik na zmieszane odpady komunalne, nieopi-
sany względnie z opisem ”ODPADY ZMIESZANE”,

* worek w kolorze żółtym z opisem „PLASTIK” do gro-
madzenia „frakcji suchej” (plastik, metale, makulatura, 
opakowania wielomateriałowe).   UWAGA: NIE WRZU-
CAMY SZKŁA

* worek w kolorze zielonym z opisem „SZKŁO” do 
gromadzenia szkła.

Jeżeli właściciel zdeklaruje się, to przynależy mu rów-
nież pojemnik w kolorze brązowym z opisem „BIOOD-
PADY” lub „BIO” na odpady biodegradowalne. UWA-
GA: zaleca się składować odpady biodegradowalne w 
przydomowych kompostownikach, przez co oszczędza 
się miejsce, na kolejny pojemnik, zyskując jednocześnie 
darmowy nawóz naturalny do użyźniania ogródków.

b) W zabudowie wielorodzinnej musi być wyposa-
żona w:

* pojemnik na zmieszane odpady komunalne, nieopi-
sany względnie z opisem ”ODPADY ZMIESZANE”,

* pojemnik w kolorze żółtym z opisem „PLASTIK” do 
gromadzenia „frakcji suchej” (plastik, metale, opakowa-
nia wielomateriałowe)   UWAGA: NIE WRZUCAMY MA-
KULATURY I SZKŁA,

* pojemnik w kolorze niebieskim z opisem „MAKULA-
TURA” lub „PAPIER” do gromadzenia papieru i tektury,

* pojemnik w kolorze zielonym z opisem „SZKŁO” do 
gromadzenia szkła,

* pojemnik w kolorze brązowym z opisem „BIOOD-
PADY” lub „BIO” do gromadzenia odpadów biodegra-
dowalnych.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
ZBIÓRKA ODPADÓW PROWADZONA BĘDZIE NA CAŁYM TERENIE MIASTA WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU

Będą prowadzone trzy Punkty Selektywnej Zbiorki Od-
padów Komunalnych (PSZOK), do których nieodpłatnie 
mieszkańcy miasta będą mogli dostarczać odpady se-
lektywnie zebrane (z wyjątkiem odpadów zmieszanych) 
bez ograniczeń ilościowych (z wyjątkiem limitowanych 
do 300 kg na rok od zamieszkałej nieruchomości bądź 
lokalu odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebra-
nych w sposób selektywny pochodzących z prowadze-
nia drobnych prac niewymagających pozwolenia na 
budowę czy zgłoszenia robót budowlanych).

* PSZOK Centralny na Składowisku odpadów komu-
nalnych przy ul. Ustronie – przyjmie wszystkie rodzaje 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, nato-
miast:

* PSZOK w siedzibie PGK Sp.zo.o. przy ulicy Gajdy 
oraz * PSZOK w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Kolejowej będą przyjmowały selektywnie zebrane od-
pady komunalne w postaci: szkła, tworzyw sztucznych, 
metali, makulatury, opakowań wielomateriałowych, 
odpadów biodegradowalnych, zużytych baterii i aku-
mulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, opakowań po chemikaliach i inne odpady 
problemowe.

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
(„Centralny” PSZOK) będzie czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00-16.00 oraz w sobotę w godz. 
7.00-14.00. Pozostałe będą czynne co drugi dzień w go-
dzinach pracy „Centralnego” PSZOK-u.

PSZOK - punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych

Opłaty za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych mieszkańcy będą  uiszczać 
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub 
przelewem na rachunek bankowy do 20 dnia 
każdego miesiąca, którego obowiązek pono-
szenia opłat dotyczy. Urząd Miejski nie będzie 
wystawiał żadnych faktur. Do tej pory firma 
świadcząca usługi wywozowe odpadów 
komunalnych wystawiała faktury. 

Jedynym dokumentem, na podstawie, 
którego będzie dokonywana płatność jest 
złożona deklaracja, a przy jej nie złożeniu 
decyzja wydana przez burmistrza Brodnicy.

Zapłacimy, a co w zamian?Uruchamiamy na terenie miasta dodatkowe 
punkty odbioru deklaracji „śmieciowych”. Są 
to:

* Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23 
(rejon Starego Miasta)

* Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Ustronie 2a 
(osiedle Ustronie, Grażyny)

* Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13 (rejon Stare-
go Miasta)

* Przedszkole Nr 8 w Brodnicy, ul. Zielona 3 
(stara nazwa) (osiedle Karbowo i Morskie Oko)

* Filia nr 4  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Brodnicy, ul. Świętokrzyska 1 (osiedle 
Grunwald)

* Kwiaciarnia Pani Małkowskiej, ul. Nowa 57 
(osiedle Grażyny)

* Firma „CERAKO”, ul.Podgórna 65 (koło BRI-
COMARCHE)

Przypominamy, że istnieje również możliwość 
pobrania deklaracji ze stron internetowych Urzę-
du Miejskiego w Brodnicy:  www.brodnica.pl  i  
bip.brodnica.pl

Termin składania deklaracji upływa  31 maja 
2013 roku. Do tego dnia deklarację należy do-
starczyć do Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. 
Kamionka 23.

Gdzie są dostępne 
deklaracje „śmieciowe”?

Gdzie  będziemy 
płacili za śmieci?

Miotły poszły w ruch, 
czyli wiosenne sprzątanie 

Jedna z ekip PGK sprzątająca płytę Dużego Rynku

Panie ogrodniczki z PGK podczas wiosennych nasadzeń
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Miejska i Po-
wiatowa Biblote-
ka Publiczna w 
Brodnicy zapra-
sza na spotkanie 
z pisarką Beatą 
Ostrowicką, 
autorką wielu 
młodzieżowych 
bestsellerów.

Beata 
Ostrowicka jest 
autorką książek 
dla dzieci i mło-
dzieży. Debiuto-
wała w 1995 roku 
powieścią pt. Niezwykłe 
wakacje. Za książkę tę zo-
stała wyróżniona nominacją 
w kategorii autorskiej do 
„Nagrody Wydawniczo 
- Księgarskiej - Ikar ‘95”.  
Jeszcze w 1995 roku na 
półkach księgarń ukazał się 
także Eliksir przygód, a dwa 

Brodnicka Biblioteka Cy-
frowa ciągle powiększa swo-
je zbiory. W ostatnim czasie 
biblioteka wzbogaciła się 
m.in o kolejne czasopisma.

Józef Hildebrant udostępnił 
na potrzeby BBC numer pi-
sma Filomata z 23 maja 1923 
roku. Wydanie gazetki zostało 
zredagowane na 50 rocznicę 
założenia gimnazjum  brod-
nickiego – dziś I LO w Brod-
nicy. Polecamy jego lekturę. 
To ważne źródło do poznania 
dziejów szkoły. Cennym na-
bytkiem jest także Orędownik 
Urzędowy powiatu brodnic-
kiego z lat 1923 i 1925 udo-
stępniony przez brodnickie 
muzeum. Opublikowano też 
szereg zdjęć z zasobów Klu-
bu Seniora PKP. Pojawiła się 
także książka Mariana Chwiał-
kowskiego „Bitwa polsko – 
sowiecka pod Brodnicą”. 

W tym roku przypada piętnasta 
rocznica założenia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Brodnicy. 

To jednak nie jedyna sprawa, 
która podkręca tempo działań 
warsztatowiczów w ostatnim cza-
sie. Czeka ich także XVI Ogólno-
polski Festiwal Artystyczny Osób 
Niepełnosprawnych. Główne uro-
czystości zaczną się 8 maja (środa) 
o godz. 14 w sali Brodnickiego 
Domu Kultury. 

Po oficjalnym otwarciu spo-
tkania, kierownik WTZ w Brodni-

Zachęcamy do odwiedze-
nia strony internetowej Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej: www.biblioteka.
brodnica.pl zakładka Brod-
nicka Biblioteka Cyfrowa. 
Aby móc przeglądać publika-
cje należy użyć wtyczki DjVu, 
którą można pobrać z naszej 
strony. 

(ss, sta)

Pan Józef Hildebrant udo-
stępnił bardzo unikalny nu-
mer Filomaty. Liczymy że 
jego przykładem pójdą  rów-
nież inni mieszkańcy Brodni-
cy. Czekamy także na mate-
riały z innych miejscowości 
powiatu brodnickiego.

Fot. Paweł Stanny  

CYFRYZACJA. „Filomata” i inne skarby

Wracamy na łamach „Ziemi Michałowskiej” do te-
matyki związanej z wizytą w naszym regionie słynnego 
polskiego pisarza i reportera Ryszarda Kapuścińskiego. W 
rubryce „Ocalone w obiektywie”, będziemy pokazywać 
to, co ulotne, zapomniane, odległe, ale piękne i godne 
przypomnienia. Nawiązujemy tym do twórczości Ryszar-
da Kapuścińskiego, który swą opowieścią w tomie „Busz 
po polsku” utrwalił pamięć o brodnickich flisakach. 

Dzisiejszym zdjęciem przypominamy o pięknej, lecz 
rzadko już stosowanej dedykacji w książkach. Zapis 
został dokonany piórem, w 1954 roku, w  książce Arka-
dego Fiedlera pt. „Mały Bizon”. Zwraca uwagę ładny, ka-
ligraficzny charakter pisma. W krótkiej treści: Kochanej 
Krysi za promocję na piątkach do klasy III  Tatuś  -  autor 
zawarł  nie tylko wdzięczność za stopnie, ale też miłość 
do dziecka.

Zapraszam do nadsyłania materiałów do niniejszej 
rubryki na adres: ziemiamichalowska@wp.pl

(sta)  

Ocalone w Obiektywie. Okienko Ryszarda Kapuścińskiego

Książka od taty

lata póżniej - Ta-
jemnica szkatuł-
ki.  Książki Beaty 
Ostrowickiej 
mają charakter 
przygodowo-po-
dróżniczy. Inne 
jej utwory to: Za-
ledwie kilka dni, 
opisująca proble-
my współczesnej 
młodzieży oraz 
ilustrowana 
książeczka dla 
dzieci Strychowe 

opowieści, a także  Opo-
wieści ze starego strychu, 
Lulaki, Pan Czekoladka i 
przedszkole czyli ważne 
sprawy małych ludzi, 
Eliksir przygód, Niezwykłe 
wakacje, Ale ja tak chcę!, 
Mój ulubiony kotpies, Zjeść 
żabę i wydana w 2012 roku 
Jest taka historia, opowieść 

o Januszu Korczaku.
W 1995 roku pisarka 

otrzymała wyróżnienie 
„Polskiej Sekcji Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Książki dla Mło-
dych, IBBY”. W 2002 roku 
otrzymała II Nagrodę Lite-
racką w konkursie „Książka 
Roku 2002”. Szczególnym 
sukcesem pisarki był w  
2004 roku wpis jej książki pt. 
Świat do góry nogami  na 
Honorową Listę Hansa Chri-
stiana Andersena. Niektóre 
jej książki przetłumaczono 
na języki obce.

Spotkanie z Beatą Ostro-
wicką odbędzie się 8 maja 
w ramach XI Festiwalu 
Książki Dziecięcej. Sala 
Wielka Pałacu Anny Wa-
zówny, godzina 10.

(sta) 

CZYTELNICTWO. Na tropie książkowych hitów

Połączy ich radość
cy Barbara Tuptyńska zaprasza 
na występy gwiazd Ogólnopol-
skiego Festiwalu Artystyczne-
go Osób Niepełnosprawnych 
połączone ze wspomnieniami z 
15-letniej działalności brodnic-
kich warsztatów. Dzień zakończy 
jubileuszowa msza święta w ko-
ściele farnym (g. 18. 30), a wie-

czorem  wspólna zabawa warsz-
tatowiczów i gości w hotelu przy 
ul. Przykop 53. 

Na czwartek, 9 maja, od godz. 
10 do 13 zaplanowano prezen-
tacje artystyczne, które zostaną 
wznowione po przerwie obiado-
wej o 14.30. Wieczorem z kolei, o 
godz. 20.30 zaplanowano spotka-

nie z duchami na zamku krzyżac-
kim w Brodnicy i wieczorną zaba-
wę od godz. 22.00. Zakończenie 
cyklu imprez i spotkań, wręczenie 
nagród laureatom zaplanowano 
na 10 maja o godz. 11.

Honorowy patronat nad wy-
darzeniami z okazji jubileuszu 
WTZ objęła wojewoda woj. ku-
jawsko-pomorskiego Ewa Mes 
oraz marszałek województwa 
kujawsko-pmorskiego Piotr Cał-
becki.

(sta) 

JUBILEUSZ

Beata Ostrowicka

Miłość młodzieńcza jest najpiękniejsza,
podobna do romantycznego wiersza.
Jest czysta, niewinna, dziecinna.
Każdy o niej w ukryciu marzy,
choć często się w życiu nie darzy.
I nie można przeżyć tej najpiękniejszej,
bo dzisiejszy świat,
jest jak ostry, kolczasty ostu kwiat.
Mało jest dziś miłości i zgody
czyżby to były takie XX wieku obyczaje i mody?
Wierzę jednak w skromnych i szczerych ludzi,
którzy nie noszą w sercu obłudy
i dlatego chcę jeszcze żyć…
aby śnić, aby śnić…
o tym wyśnionym
i wymarzonym…
Wtedy pójdę z nim
naprawiać świat
nawet choćby to miało być
za 20 lat… 1977

Nie chwalę się meblami,
nie chwalę się teoriami,
ale fiołkami
bo to moja radość,
moje dziecię,
cały urok w tym kwiecie…
Pochwała życia i Boga
tajemnica nieskończona i droga.
Drogą, którą każdy przebyć musi
i niejeden się skusi
na ten piękny życia kwiat,
nie ważne ile by miał lat.
Powiem za poetą:
„Jak skromny fiołek
ożywiony tchnieniem wiosny
tak my miejmy każdy dzień
szczęśliwy i radosny” 

12.05.2010

A Ty mnie odtrącasz.
Mówię – a Ty milczysz
Miłość z czasem się wypala,
gdy żaru brak…
trzeba ją na nowo rozpalić…
Wystarczy czasem
ciepłe słowo,
miłości gest,
przytulenie
i wszystko złe
idzie w zapomnienie…

11.01.2011

Chwila na wiersz    
Ewa Zarębska. Mieszka w Szabdzie. Dłu-

goletni pracownik Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Brodnicy. Obecnie na rencie. 
W 2011 roku wydała zbiór własnych wierszy 
pt. „Co w duszy gra”. Miłośniczka kwiatów i 
poezji. Siostra legendarnego artysty z Biesz-
czad – Jędrka Połoniny Wasielewskiego.

O fiołkach mych…

Przytul mnie

Miłość młodzieńcza
* Kto się z myślami bije, 

tego głowa boli. 
* Jeśli chcesz mieć 

wpływ na rzeczywistość, 
nie zalewaj jej sobą. 

* Czarne myśli kopalnią 
nieszczęść. 

* Jak nie posmarujesz, 
to nie skleisz. 

* Odkrywamy siebie 
najczęściej nad ranem. 

Ptasi news
W mediach, gdy zechcą, 

jedna jaskółko,
Będą o tobie nadawać 

w kółko.

Powaga fraszek
Jedynie czytelnicy 

poważni
Potrafią z fraszką się 

zaprzyjaźnić.

Mirosław R. Kaniecki

Pchełki i Pchlaszki
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Z pisarzem, dziennikarzem i  publicystą Wojciechem Jagielskim rozmawia Paweł Stanny

Najtrudniejsze jest pierwsze zdanie…

Sezon wiosenno-letni seniorzy 
rozpoczęli zbiórką 26 kwietnia 
w Ośrodku UMK nad jeziorem 
Bachotek. Ognisko wzorowo 
przygotował Gospodarz terenu 
Janusz Górniak.

W dniach 22 maja i 19 wrze-
śnia z inicjatywy hm. Antoniego 
Grążawskiego, a dzięki uprzej-
mości Daniela Zdziarskiego, 
odbyły się w jego posiadłości w 
Strzygach dwie zbiórki.

Dnia 4 października miało 
miejsce spotkanie seniorów u 
państwa Małeckich. Przy rozpa-

lonym ognisku była grochówka, 
kawa i słodycze.

Wszystkim szanownym go-
spodarzom seniorzy harcerscy 
za gościnę serdecznie dziękują.

Dzień zaduszny

Zgodnie z  wieloletnią już 
tradycją z inicjatywy komendan-
ta Kręgu hm. Zenona Sotka w 
„Zaduszki” delegacja seniorów 
udaje się na cmentarz, aby zapa-
lić znicze na grobach tych dru-
hów, którzy odeszli na „wieczną 

wartę”. Ostatnio miało to miejsce 
2 listopada 2012 roku.

Zbiórka wigilijna

W Pałacu Anny Wazówny odby-
ła się 15 grudnia 2012 roku zbiór-
ka wigilijna. Uczestniczyli w niej 
burmistrz Jarosław Radacz, staro-
sta Piotr Boiński i inni goście wraz 
z młodzieżą harcerską ze Związku 
Drużyn „GETEWAY”. Sponsoro-
wał burmistrz, a zorganizowały 
dyr. wydz. Zdzisława Marciniak 
oraz insp. Maria Mełnicka. Człon-

kowie Kręgu składają im za to 
serdeczne podziękowanie.

XX-lecie bratniego Kręgu

Harcerski Krąg Seniorów ZHP 
im. hm. Janiny Bartkiewiczówny 
w Toruniu powstał na zbiórce 
organizacyjnej 17 października 
1992 roku, a zatwierdzony został 
przez miejscową Komendę Huf-
ca ZHP 16 grudnia 1992 roku.

Z okazji obchodów rocznico-
wych Kręgu toruńskiego hm. Be-
ata Chomicz opracowała bogato 

ilustrowany biuletyn pt. „XX LAT 
„BARTKA”. Otrzymali go uczest-
niczący w jubileuszowej zbiórce 
w Toruniu 19 stycznia 2013 roku 
seniorzy brodniccy: komendant 
Zenon Sotek, kapelan harcerski 
ks. Bolesław Lichnerowicz oraz 
Antoni Grążawski z dedykacją: 
„Drogim Brodniczanom na pa-
miątkę 20 lat przyjaźni - „BART-
KI”, Toruń 19.I.2013”. Na zbiórce 
w imieniu Komendy Hufca w 
Brodnicy oraz Kręgu przekazano 
list gratulacyjny.

Brodniccy seniorzy Bratniemu 
Kręgowi w Toruniu życzą wielu 
następnych jubileuszy.

c.d.n.
Jerzy Wultański

Zbiórki terenowe w roku 2012 r.

Wojciech Jagielski: - Rolą reportera nie jest wyłącznie opisywać to, co się widzi. 
Reporter winien także zdobyć się na refleksję, znaleźć klucz do opowieści

W co bawił się pan w 
dzieciństwie? Nawiązuję 
oczywiście do pytania, któ-
re zadał pan kiedyś w Afga-
nistanie legendarnemu Ah-
medowi Szah Masudowi….

- Powiem tak. Nigdy nie 
bawiłem się w „Stawkę 
większą niż życie”, a zaba-
wy w „Czterech pancer-
nych” szybko poszły w kąt. 
Bawiliśmy się za to chętnie 
w wyścig pokoju, bo były 
to czasy, kiedy jeździli tacy 
słynni kolarze jak Szozda, 
czy Szurkowski. Każdy chło-
pak chciał być takim spor-
towcem. A później ? Później 
byli piłkarze. Było za kogo 
się przebierać. Niekonicznie 
musiał to być zaraz Janek 
Kos albo Hans Kloss.

A lektury? Czy miały one 
wpływ na pana późniejsze 
losy? 

- Zaczytywałem się książ-
kami Alfreda Szlarskiego. 

Arkadego Fiedlera rów-
nież?

- Fiedlera mniej, czego 
żałowałem. Potem pierwszą 
moją ważniejszą lekturą był 
Hemingway. Dostałem w 
nagrodę za dobre wyniki w 
szkole, nie pamiętam czy w 
szóstej, czy siódmej klasie  
„49 opowiadań” tego autora. 
Tam są również fantastyczne 
opowiadania afrykańskie. 
Później sięgnąłem po „Zielo-
ne wzgórza Afryki” i to była 
już inna Afryka. Bardziej po-
ważna, nieprzypominająca 
Szklarskiego. 

Ostatecznie jednak o tym, 
że na poważnie zacząłem 
interesować się Afryką zde-
cydowały lektury książek 
Ryszarda Kapuścińskiego. 
Działo się to już na studiach. 
„Cesarza” uważam za jedną 
z najlepszych książek, jakie 
przeczytałem. Zrobiła na 
mnie ogromne wrażenie.

Przygotowując się do wy-
praw reporterskich, rów-
nież sięga pan po książki 
z różnych dziedzin. Trzeba  
poznać historię, stosunki 
polityczne, gospodarcze, 
czy kulturę w danym kraju. 
Dużo to panu zajmuje cza-
su?

- Przygotowania były cią-
gle i zawsze. Siedemdziesiąt 
pięć procent czasu, uwagi i 
wysiłku, jaki poświęcałem 
dziennikarstwu, to były wła-
śnie przygotowania do po-
dróży. Zdobywanie informa-
cji o kraju,  który odwiedzę, 
czy też szukanie wydarzeń, 
których mogę być świad-
kiem. Dalej uważam, że taką 
podróż należy traktować 
szczególnie. Tak, jakby miała 
to być ta jedyna podróż. Nie 
można sobie tłumaczyć, że 
następnym razem tę podróż 
odbędzie się lepiej. Może 
być przecież tak, że w ogóle 
jej już nie będzie. 

Podobnie traktuję wywiad 
z kimś ważnym, wybitnym. 
Z kimś, kogo być może już 
więcej nie spotkam. W ta-
kiej sytuacji uważam, że nie 
należy zadawać  pytania, na 
które osoba ta udzieliła już 
komuś odpowiedzi i można 
ją przeczytać w innych gaze-
tach. Aby tego uniknąć, za-
wsze starałem się wcześniej 
przeczytać możliwie wszyst-
ko to, co osoba już kiedyś 
powiedziała.  

Wyjazdy jako korespon-
dent wojenny w różne za-
palne rejony świata bywają 
bardzo niebezpieczne. Wie-
lu dziennikarzy ginie pod-
czas wykonywania swych 
obowiązków. Czy w swej 
pracy również otarł się pan 
o śmierć? 

- Takie sytuacje, owszem, 
były, ale ja nigdy głęboko 
nie wnikałem w ten temat. 
Nie analizowałem ich ani nie 
ekscytowałem się nimi. Nie 

przypominałem ich również 
jako powodu do chwały.

Wspominaliśmy już o 
Ryszardzie Kapuścińskim. 
Czego nauczył się pan od 
niego?

- Nie znałem go jako czło-
wieka, lecz przede wszyst-
kim jako mistrza reportażu. 
Podglądałem jego pracę. Za 
szczególnie cenne uważam 
u Kapuścińskiego baczne 
przyglądanie się światu. 
Zwracanie uwagi na rzeczy 
pozornie wydające się nie-
istotne, a w rzeczywistości 
mogące być bardzo przy-
datne, mogące być kluczem, 
aby zrozumieć dany kraj, 
pomagające zrozumieć i 
dotrzeć do istoty problemu. 
Rolą reportera nie jest wy-
łącznie opisywać to, co się 
widzi. 

Reporter winien także zdo-
być się na refleksję, znaleźć 
klucz do opowieści.  Za naj-
większą zasługę Kapuściń-
skiego uważam wprowadze-
nie do dziennikarstwa języka 
literackiego. Nie wolno tego 
zmarnować. Dzięki pisar-

stwu Kapuścińskiego repor-
taż zaczął być traktowany 
jako literatura.

Ryszard Kapuściński miał 
w swej karierze epizod 
związany z pracą reporter-
ską w kraju, czego owocem 
była m.in. książka pt. „Busz 
po polsku”. Czy nigdy nie 
pociągała pana myśl o za-
jęciu się również tematyką 
polską?     

- Nie. Wynika to z mo-
jej wewnętrznej zasady, że 
opowiadać muszę o czymś, 
co doskonale znam, rozu-
miem, znakomicie się w te-
macie orientuję. W każdym 
razie lepiej niż mój czytelnik. 
Cokolwiek by to było. Na 
sprawy polskie musiałbym 
poświęcić bardzo dużo cza-
su, żeby je poznać. Nie, to 
raczej niemożliwe.

Sporym zaskoczeniem 
dla czytelników była pana 
rezygnacja z pracy w cha-
rakterze reportera zagra-
nicznego Gazety Wyborczej 
i powrót do Polskiej Agencji 

Prasowej. Jakie były powo-
dy tej decyzji?

- Złożyło się na to kilka po-
wodów. I sprawy osobiste, 
troszeczkę też zmęczenie, 
jak też niechęć przyglądania 
się jak gazeta zmienia się 
w coś, co według mnie nie 
było już tą samą gazetą, co 
kiedyś. Ja się postrzałem, 
wszystko się pozmieniało. 
Jestem wielkim kibicem 
Manchesteru United. 

Bardzo cenię sobie po-
stać Erica Kantony i Petera 
Schmeichla. Obydwaj ode-
szli z Manchesteru u szczytu 
kariery. Dla mnie i dla Gaze-
ty Wyborczej lepiej się sta-
ło, kiedy odszedłem w tym 
momencie, niż gdybym zo-
stał i narzekał, a gazeta tylko 
czekała, kiedy ten Jagielski 
sobie pójdzie. Myślę, że do-
brze się stało dla obu stron.

Wróćmy do książek. 
Ostatnia z nich pt. „Wypa-
lanie traw” ukazała się  w 
2012 roku. Nad czym Pan 
pracuje obecnie?

- Piszę książkę, która 
podobnie jak „Wypalanie 
traw”, będzie działa się w 
południowej Afryce. Nie 
chciałem jednak, żeby mó-
wiła wyłącznie o kraju, tylko 
o wydarzeniu, bohaterach. 
Będzie  to książka o pasji 
oraz o tym jakie znaczenie 
odgrywa ona w życiu czło-
wieka i jaką finalnie cenę 
można za to zapłacić. 

Wyobraziłem sobie, że 
głównymi bohaterami będą 
Nelson Mandela i jego poli-
tyczna kariera oraz człowiek, 
którego pasją było kibicowa-
nie piłce nożnej. Ten drugi 
bohater twierdzi, że jest wy-
nalazcą trąbki, której dziś ki-
bice używają na stadionach.

Ostatnie pytanie na te-
mat warsztatu twórczego. 
Ja długo powstają Pana 
książki i od czego proces 
tworzenia się zaczyna?

- Moje książki powstają z 
dziennikarstwa. Ważne jest 
doświadczenie, obserwacja, 
notatki z podróży reporter-
skich, wreszcie przychodzi 
refleksja, pomysł na książ-
kę. Nigdy nie piszę, nie ma-
jąc klucza. Mam na myśli 
opowieść, która tę książkę 
pociągnie od początku do 
końca. Jeśli takiej nie mam, 
nie piszę. Najwięcej trudzę 
się nad pierwszym zdaniem. 
Ostatniego nie mam, choć 
zawsze staram się wiedzieć, 
do czego chcę książkę do-
prowadzić. Kiedyś  pisałem 
więcej stron dziennie. 

Ostatnie dwie książki pi-
sałem,  kierując się radą Ry-
szarda Kapuścińskiego, aby 
pisać nie więcej niż jedną 
stronicę tekstu. Wtedy jest 
szansa, że ta stronica jest 
dobra. Nie jest to jednak ła-
twe do zrealizowania.

Dziękuję za rozmowę.  

Fo
t.

 P
aw

eł
 S

ta
nn

y



nr 4 (285), kwiecień 2013 10 Ludzie

1 lipca 1963 roku, kiedy niemal 
w każdym angielskim domu po-
brzmiewały  przeboje z pierwszej 
płyty  Beatlesów, Polak – Henryk 
Strzelecki i Szkot Angus Lloyd za-
łożyli w Manchester spółkę Henri 
Lloyd produkującą odzież dla że-
glarzy. Dziś, zupełnie jak przeboje 
Betlesów, jest ona rozpoznawalna 
i popularna na całym świecie.  

Historia słynnej marki zaczęła się 
50 lat temu, ale jej korzenie sięgają 
historii bardziej odległej, kiedy to 
młody Henryk Strzelecki stawiał 
pierwsze kroki w żeglarstwie nad 
jeziorem Niskie Brodno, w swej 
rodzinnej Brodnicy. Było to około 
1938 roku. Opowieść o przerobie-

niu kajaka na łódź i dodanie do niej 
prześcieradła służącego za żagiel, 
wrosła w legendę przyszłego biz-
nesmena, który swój sukces miał 
zawdzięczać przede wszystkim 
własnej pomysłowości, zaradno-
ści i pracowitości. Niestety, wiele 
sezonów Heniu swoją łajbą nie 
popływał. Nad Europą zbierały się 
już wojenne chmury. Jak wielu Po-
laków, po różnych życiowych pery-
petiach, Henryk Strzelecki znalazł 
się po latach w armii gen. Andersa 
i razem z nią wracał do Polski i ro-
dzinnego miasta. Kiedy okazało się 

to niemożliwe, został w Anglii, nie 
zrywając kontaktu z Polską i Pola-
kami. Będąc już zamożnym czło-
wiekiem, wspierał rodaków w roz-
maitych sytuacjach. Tak też było z 
Krystyną Chojnowską-Liskiewicz 
- pierwszą Polką, która samotnie 
opłynęła świat.      

Tu m/s Brodnica....

Decyzja o wysłaniu kapitan Choj-
nowskiej Liskiewicz w samotny 
rejs dookoła kuli ziemskiej zapadła 
w czerwcu 1975 roku. Podjęto ją w  
Polskim Związku Żeglarskim. Do 
tej pory na świecie podejmowane 
były takie próby, ale kończyły się 
niepowodzeniem. Kapitan  żeglugi 
wielkiej Krystyna Chojnowska-Li-
skiewicz z racji swego wykształ-
cenia i wielkiego doświadczenia, 
idealnie nadawała się do takiego 
zadania. W stoczni jachtowej im. J. 
Conrada Korzeniewskiego w Gdań-
sku, szef biura konstrukcyjnego 
Wacław Liskiewicz, znany żeglarz, 
a prywatnie mąż pani Krystyny, 
zabrał się za projektowanie łodzi 
na potrzeby wyprawy. W oparciu 
o kadłub jachtu klasy Conrad 32, 
opracował jednostkę której nada-
no imię “Mazurek”. 

W grudniu 1975 roku jacht był 
gotowy. Kończono też przygoto-
wania do rejsu. Zamówiono statek, 
który miał przewieźć „Mazurka” do 
Las Palmas na Wyspach Kanaryj-
skich, gdzie zaplanowano start wy-
prawy. Statkiem tym okazał się… 
m/s „Brodnica”.

- To był drobnicowiec i jak sama 
nazwa wskazuje, służył do przewo-
zu „drobnicy” - od gwoździ, przez 
druty, ładunki płynne w beczkach 
itd. Miał bodaj pięć ładowni, w 
tym jedną chłodniczą – wspomina 
brodniczanin Stefan Ciechanowski, 
który na m/s „Brodnica” służył jako 
młodszy motorzysta.  O przewozie 
„Mazurka” słyszałem, choć to nie 
moje czasy na statku.

 Zgodnie z planem Marynarka 
Wojenna, na pokładzie okrętu hy-
drograficznego „Bałtyk”,  przewio-
zła „Mazurka” z Gdańska do Szcze-
cina, wprost pod burtę „Brodnicy”.  
Wkrótce jacht trafił na pokład, a ka-
pitan Chojnowska-Liskiewicz  przy-
dzielono wygodną kajutę. 

Statek podniósł kotwicę i pod ka-
pitanem Jerzym Szczęsnowiczem 
wziął kurs na Kanał Kiloński, po-
tem kanał La Manche i przy pięknej 
pogodzie zacumował w końcu w 
Las Palmas. Wydawało, że na tym 
skończył się udział Brodnicy w hi-
storycznym rejsie, ale nie….

Dama oceanów

Henryk Strzelecki dowiedział się 
o planach samotnego rejsu kapi-
tan Krystyny Chojnowskiej-Liskie-
wicz. Nie było to trudne bowiem 
w ramach przygotowań do rejsu, 
w Wielkiej Brytanii zamówiono np. 
pomoce nawigacyjne, które kom-
pletowali pracownicy Wydziału 
Map Urzędu Morskiego. W książce 
poświęconej wyprawie, kapitan 
Liskiewicz wspomina, że zabra-
ła „trzy doskonałe ubrania sztor-
mowe na różne rodzaje przygód” 
(Pierwsza dookoła świata, Gdańsk 
1979). Prawdopodobnie wszystkie 
pochodziły od Henri Lloyda.

10 marca 1976 roku o godzinie 
14, po uroczystym pożegnaniu w 
porcie w Las Palmas, kapitan Kry-
styna Chojnowska-Liskiewicz roz-
poczęła swój rejs, przerwany, nie-
stety, z powodu awarii samosteru.  
Musiała więc powrócić do portu, 
gdzie usterkę usunięto. Ponownie 
wyjście w morze nastąpiło 28 mar-
ca. Tym razem wszystko się udało. 

„Mazurek” popłynął najpierw 
w kierunku Zielonego Przylądka, 
potem dalej przez Atlantyk na Bar-
bados, gdzie zawinął 25 kwietnia.  
Dalsza droga prowadziła do Cri-
stobal w Panamie i zatoki Limon 
Bay,  gdzie po przycumowaniu 4 
czerwca dokonano przeglądu sta-
nu technicznego łodzi przed dal-
szą podróżą. Po przejściu Kanału 
Panamskiego  w Balboa (12 lipca)  
„Mazurek” pojawił się na Pacyfiku. 
Kolejne odcinki rejsu wiodły  przez 
Markizy (26 sierpnia port Taiohae 
Bay) Polinezję (10 września Pape-
ete), Fidżi  (25 września port na wy-
spie Suva), wschodnie wybrzeże 
Australii. Od 10 grudnia 1976 roku 
rozpoczął się pięciomiesięczny 
postój w Port Jackson w Sydney, 

gdzie jacht przeszedł przegląd i 
drobne remonty, a jej kapitan mu-
siała podratować chore nerki.

21 maja 1977 roku „Mazurek” 
(nazywany też „Pazurkiem”) wypły-
nął z Sydney w dalszy rejs. Wiódł 
on początkowo wzdłuż wschodnie-
go wybrzeża Australii. Pomiędzy 
Australią, a Nową Gwineą jacht 
obrał kurs na Darwin, a w połowie 
września skierował się na Ocean 
Indyjski.

Pierwszy większy postój tego 
etapu miał miejsce w  Port Louis na  
Mauritiusie, a potem w Durbanie w 
Afryce. 12 grudnia jacht dotarł do 
Republiki Południowej Afryki , a w 
pierwszych dniach stycznia 1978 
roku  ruszył w stronę Cape Town. 
Po pokonaniu Przylądka Igielnego 
kapitan Krystyna Chojnowska-Li-
skiewicz ponowie znalazła się na 
Atlantyku skąd rozpoczęła ostat-
ni, liczący 7 tysięcy mil morskich 
odcinek rejsu już bez zawijania do 
portów. 

Ścigany przez wielki i nowocze-
sny brytyjski jacht z żeglarką Naomi 
James na pokładzie, 20 marca 1978 
roku szerokości geogr. 16°08,5’N i 
długości geogr. 35°50’W,  po prze-
płynięciu 28 696 mil morskich i 401 
dniach żeglugi, „Mazurek” zamknął 
pętlę dookoła świata. 

Kapitan Krystyna Chojnowska-Li-

skiewicz  jako pierwsza kobieta sa-
motnie opłynęła Ziemię. Cały rejs 
wiódł jeszcze dalej, do Las Palmas, 
ale cel został już osiągnięty. Polka 
została Pierwszą Damą Oceanów.

Cenna pamiątka

Kapitan Krystyna Chojnowska-
Liskiewicz została niemal bohater-
ką narodową. Swe wspomnienia 
z podróży zawarła w książce, któ-
ra zaraz stała się bestsellerem. Po 
rejsie zostało jej wiele pamiątek, 
w tym również strój pokładowy 
wyprodukowany przez firmę Henri 
Lloyd. Kilka lat temu wrócił on do 
producenta. Za sprawą jednego z 
partnerów firmy HL z Trójmiasta, 
udało się porozumieć z kapitan 
Krystyną Chojnowską-Liskiewicz. 
Pani kapitan ofiarowała strój z wy-
prawy, a w zamian, od dyrektora 
generalnego Henri Lloyd  Andrzeja 
Schuetza, otrzymała nowoczesny 
sztormiak model  TP 1. Czym oba 
stroje różnią się od siebie ?

- Tamten jest już wyblakły, ze-
sztywniały, nie zapewniający tak 
wysokiego komfortu, jak współ-
czesne modele - mówi dyrektor 
generalny HL Andrzej Schuetz. - 
Wyprodukowano go z elementów 
tworzyw sztucznych i gumy.  Nowy 
strój, jaki pani kapitan otrzymała, 
to naprawdę nowoczesny model, 
„oddychający” i w pełni komfor-
towy. 

Oryginalny sztormiak kapitan 
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, 
który wraz z nią opłynął świat, jest 
wystawiany i uświetnia ważniej-
sze wydarzenia z życia firmy Hen-
ri Lloyd. Skłania też do marzeń o 
wielkiej morskiej przygodzie.

Paweł Stanny

LUDZIE. Mister Henri opływa świat

Henryk Strzelecki

Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz 
podczas rejsu w sztormiaku od HL

Podczas rejsu

Sztormiak dziś w zbiorach HL M /s Brodnica. 1960 rok

Wielka wyprawa dookoła Ziemi 
i jej brodnickie akcenty
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Po trzech ciężkich spotkaniach 
ćwierćfinałowych mistrzostw Pol-
ski juniorów młodszych w piłce 
ręcznej, które odbyły się dniach 
12-14 kwietnia w Brodnicy, mło-
dzi szczypiorniści z MKS Eltronik 
Brodnica wywalczyli awans do 
najlepszej szesnastki w Polsce 
- półfinałów mistrzostw Polski. 
Meczom rozgrywanym w hali 
OSiR, towarzyszyły wielkie emo-
cje, między innymi w spotkaniu z 
MSPR Siódemka Miedź Legnica, 
w którym nasi piłkarze ręczni do-
konali rzeczy niemożliwej. 

Sześć minut przed końcem 
meczu szczypiorniści MKS El-
tronik przegrywali różnicą pię-
ciu bramek, lecz dzięki wierze w 
końcowy sukces zdołali odrobić 
straty i rzucić dodatkowo trzy 
bramki więcej od przeciwników. 
Było to  kluczowe zwycięstwo w 
walce o awans do półfinału mi-
strzostw Polski. 

Brodniczanie zajęli drugie 
miejsce w grupie, ustępując je-
dynie MTS Kwidzyn, z którym 
przegrali różnicą zaledwie trzech 
trafień. Gratulacje dla trenera i 
zawodników.

(mr)

Skład  MKS: bramkarze Bartłomiej Banasiak, Kamil Kownacki, Patryk Piotrowski, 
Kamil Netz  goli, Karol Cichocki, Karol Kryczka, Maciej Literski, Jakub Dybowski, 
Tomasz Zembrzycki, Dominik Kozłowski, Michał Rudnik, Wiktor Jędrasiak, Hubert 
Mroczek - Goerke, Jan Stybor, Bartosz Panek, Piotr Łukaszewski - trener Jan Orzech

Awans po ciężkich bojach
Piłka ręczna. Półfinał Polski dla szczypiorniaka z Brodnicy
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Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża zaprasza mieszkańców na XV Jubileuszowy Bieg 
Czerwonokrzyski  „Szansa dla zdrowia”. Bieg odbędzie 
się w piątek 10 maja o godzinie 9 na stadionie miejskim 
przy ul. Królowej Jadwigi.

(sta)

Miejski Uczniowski Klub Lek-
koatletyczny „BRODNICA” po 
przepracowaniu okresu przy-
gotowawczego rozpoczyna 
okres startowy.

Już 26 kwietnia duża gru-
pa zawodników wystartuje 
w ogólnopolskim mityngu 
otwarcia sezonu w Bydgosz-
czy.  Z kolei 5 maja, startem w 
Toruniu nasi zawodnicy zapo-
czątkują szereg startów kwa-
lifikacyjnych do Mistrzostw 
Polski we wszystkich katego-
riach wiekowych na terenie 

Z  kroniki Sparty Brodnica

* W rozegranej 13 kwietnia 
20. kolejce rozgrywek o mistrzo-
stwo IV ligi Sparta Brodnica 
uległa na własnym boisku Unii 
Gniewkowo 0:3 (0:1).

* W kolejny meczu rozegra-
nym 20 kwietnia Sparta  zremi-
sowała z Gopłem Kruszwica 2:2, 
zadawalając się jedynie jednym 
punktem.

* BKS Sparta, organizuje Re-
gionalną Ligę Drużyn Niezrze-
szonych, na boiskach orlik oraz 
trawiastych. 22 kwietnia  odbyło 
się spotkanie dotyczące ustaleń 
rozgrywania i rozpoczęcia ligi. 

Głównym jej celem jest zdrowy 
styl życia w rodzinie, integracja 
różnych grup społecznych i za-
wodowych bez względu na wiek 
oraz promocja aktywnego spę-
dzania wolnego czasu w gronie 
przyjaciół i znajomych, pozna-
wania nowych ludzi z różnych 
grup społecznych i zawodo-
wych. Liga będzie prowadzona 
w dwóch rundach: wiosennej 
(od kwietnia włącznie z lipcem) 
oraz runda rewanżowa, jesien-
na (sierpień-październik). 

Po zakończeniu ligi, 3 ostatnie 
drużyny spadną do II ligi, któ-
ra zostanie utworzona w 2014 
roku.

(sta)

Gimnazjum nr 1 w Brodnicy okazało się 
bezkonkurencyjne w eliminacjach do XV 
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Coca 
Cola Cup 2013. Runda 1 odbyła się 10 kwiet-
nia w Brodnicy w hali OSiR. Podopieczni 
Mariusza Zabłockiego strzelili drużynom ze 
Zbiczna, Pokrzydowa oraz Brzozia łącznie 
19 bramek, tracąc zaledwie 1. Najlepszym 
zawodnikiem eliminacji został Karol Pachu-
ra, najlepszym bramkarzem Patryk Czubak, 
natomiast najlepszym strzelcem Sebastian 
Pokojski. Wszyscy to uczniowie Gimnazjum 
nr 1 w Brodnicy.

(mr)
Tabela końcowa
1. Gimnazjum nr 1 Brodnica 9 pkt.
2. Zespół Szkół - Zbiczno   6 pkt.
3. Gimnazjum Brzozie  3 pkt.
4. Zespół Szkół-Pokrzydowo   0 pkt.

W dniach 6-7 kwietnia w Brodnicy odbyły się  III Otwar-
te Mistrzostwa Polski Karate Shotokan NSKF Polska. Na 
starcie zawodów stanęło ponad 120 zawodników i za-
wodniczek z Brodnicy, Tucholi, Szczecina, Poddębic, 
Uniejowa, Warszawy, Łodzi, Łęczycy, Rypina, Wartkowic, 
Dalikowa i Wilna (Litwa). Mistrzostwa odbyły się w kon-
kurencjach kata indywidualnego i drużynowego oraz ku-
mite.

Mistrzostwa były bardzo ważnym etapem przygoto-
wań - sprawdzianem naszej reprezentacji przed przyszło-
rocznym Pucharem Europy w Karate Shotokan NSKF, 
który odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2014 roku. 
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy z MUKSK ”SHOTO-
KAN” BRODNICA, zdobywając 27 medali oraz 4 medale 
drużynowo, w tym  złoto w kata  kadetów.

(mr)

14 kwietnia w Warszawie 
odbyły się Akademickie 
Mistrzostwa Polski w ergome-
trze wioślarskim. W  mistrzo-
stwach startował  wychowa-
nek Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „REMUS” Robert 
Rżeński, obecnie zawodnik 
RTW Bydgostia, student I roku 
turystyki  na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy. 

Skład drużyny z gimanzjum nr 1: Daniel Łazowski, Łukasz Wieczyński, 
Kamil Malinowsk,Tomasz Kaźmierski, Karol Pachura, Miłosz Pesta, Seba-
stian Pokorski, Patryk Czubak, Szymon Owczarek, Mateusz Gmiński oraz 
opiekun Mariusz Zabłocki

Podczas prezentacji kata

Karate. III Otwarte Mistrzostwa 
Polski Karate Shotokan NSKF Polska
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Bieg CzerwonokrzyskiDo tegorocznych mistrzostw 
została zgłoszona rekordowa 
ilość uczestników – 632. W 
kategorii open  wagi lekkiej 
mężczyzn w rekordowej 
stawce 159 zawodników  z 
całej Polski Robert zajął bardzo 
dobre 12 miejsce, przyczynia-
jąc się tym samym do złotego 
medalu i tytułu drużynowego 
Mistrza Polski dla swojego 
Uniwersytetu. 

- Jestem bardzo zadowolo-
ny ze swojego startu. Nie jest 
to impreza, do której specjal-
nie się przygotowywałem. 
Akademickie Mistrzostwa 
Polski  to etap do bardzo 
ważnych zawodów otwarcia 
sezon wioślarskiego  w Pozna-
niu, które odbędą się w długi 
weekend. Wierzę, że będą to 
dla mnie bardzo udane zawo-
dy – skomentował swój udział 
Robert Rzeński.

  Maciej Rżeński

Wioślarstwo. Pracował na złoty medal

Lekka atletyka. Pobiegną w kraju i zagranicą
całego kraju, między innymi 
w Łodzi, Gdańsku, Warsza-
wie. Najważniejsze będą Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski 
(do 22 lat), które odbędą się 
29 i 30 czerwca w Bydgosz-
czy. Mistrzostwa te będą 
jednocześnie ostatnią kwali-
fikacją do Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w Finlandii 
(Tampere-11-14.07). 

Kandydatami do udziału w 
mistrzostwach są dwaj nasi 
zawodnicy: Mateusz Zagórski 
w biegu na 400 m i Marcin Ko-

walski w biegu na 800 m, obaj 
aktualnie są reprezentantami 
Polski. Mimo wysokich mini-
mów kwalifikacyjnych, repre-
zentantów brodnickiego klubu 
nie powinno zabraknąć w mi-
strzostwach Polski w innych 
kategoriach wiekowych (rów-
nież w kategorii seniorów).

Wśród zawodników MUKL 
jest wielu studentów, którzy 
swoje mistrzostwa Polski ro-
zegrają 6 i 7 czerwca w Łodzi. 
Część z nich będzie reprezen-
towała brodnicką uczelnię. 

 (zr)

Piłka nożna

Spacerkiem przez eliminacje




