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Twarzą
ku słońcu

Fot. Paweł Stanny

Nadchodzą wakacje i sezon urlopowy. To najlepszy
czas, żeby coś zmienić, zaszaleć, pofantazjować, ot
choćby przefarbować włosy na kolor ulubionej modelki malarza Botticellego
czyli rudy, przepasać włosy
rzemieniem, wpiąć pióro i poczuć się jak siostra
Winnetou Nszo-czi (Piękny
dzień).
Takie indiańskie lato
można podczas wakacji
z powodzeniem przeżyć
na Pojezierzu Brodnickim. Trzeba sobie tylko
wyobrazić, że nasza ma-

Rozrywka. Gwiazdy polskiej estrady - De Mono i Afromental
w sobotę na stadionie OSiR

Lato z Radiem w Brodnicy
W minionym roku na koncertach Lata z Radiem bawiło
się prawie pół miliona widzów.
A jak będzie w tym roku? Zapewne podobnie. Brodnica po
raz pierwszy gościć będzie tą
jedną z najbardziej znanych
letnich imprez plenerowych w
Polsce. Lato z Radiem zawita
do naszego miasta w sobotę
29 czerwca.
Od godz. 16.00 na stadionie
OSiR na scenie zagrają znane
zespoły, odbywać się będą
konkursy z nagrodami, zaist-

nieje też możliwość sprawdzenia się w roli reportera, a na
zakończenie w niebo wystrzelą sztuczne ognie.
O godz. 19.50 z koncertem
wystąpi grupa Afromental, a
o godz. 21.20 gwiazda wieczoru zespół De Mono. Również tego dnia w godzinach
przedpołudniowych na Dużym Rynku stanie Studio Radiowe I Polskiego Radia, które
będzie nadawało z Brodnicy
informacje o naszym mieście.
Koncerty Lata z Radiem 2013

poprowadzą Roman Czejarek
oraz Bogdan Sawicki. Za studio plenerowe Jedynki będzie
odpowiadała Karolina Rożej.
Tegoroczną maskotką Lata
z Radiem jest super pluszak
Foka. Radiowa Jedynka ponownie połączy koncertowe
lato z akcję edukacyjną o gatunkach zagrożonych wyginięciem, stąd właśnie taka a nie
inna maskotka imprezy.
Wstęp oczywiście wolny.
Zapraszamy.
(rwi)

lownicza Drwęca to rzeka
Missisipi, kajak to canoe,
namiot to tipi, a napotkany przypadkiem w lesie
obóz harcerski to wioska
indiańska. Jeśli zabraknie
pomysłów i wyobraźni
zapraszamy do brodnickiej biblioteki po lektury
Karola Maya, Marka Twaina, Jacka Londona albo
Alfreda Szklarskiego. Wakacje to dobry okres, żeby
przypomnieć sobie lektury z dzieciństwa.
Paweł Stanny

Absolutorium
dla burmistrza
Za dobrze zrealizowany,
proinwestycyjny
budżet
2012 r. burmistrz Brodnicy
Jarosław Radacz otrzymał
jednogłośnie od radnych
absolutorium. Oznacza to,
że publiczne pieniądze w
Brodnicy są według radnych wydawane w sposób
prawidłowy.

Czytaj str. 3

Wspólnie
o przeszłości
i przyszłości
Czytaj str. 5
KOLEJNY NUMER
ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ
UKAŻE SIĘ WE WRZEŚNIU
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Burmistrz z mieszkańcami
Od 24 do 27 czerwca odbywały się doroczne spotkania burmistrza Brodnicy z mieszkańcami. Były one okazją
do rozmowy o najważniejszych sprawach związanych z
rozwojem i życiem codziennym naszego miasta. I chociaż frekwencja na spotkaniach nie była oszałamiająca
to te osoby, które na nich się zjawiły uzyskały odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Mieszkańców podobnie, jak w latach poprzednich interesowały najbardziej
sprawy związane z inwestycjami osiedlowymi. Burmistrz
przedstawił najważniejsze inwestycje, które czekają miasto w roku przyszłym. Mowa więc była między innymi
o rewitalizacji Dużego Rynku, utworzeniu Brodnickiego
Parku Przemysłowego i Specjalnej Ekonomicznej Strefy
Przemysłowej w naszym mieście.
Przypomnijmy, że spotkania odbyły się na wszystkich
osiedlach. 24 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 2 dla
mieszkańców osiedli Karbowo i Morskie Oko. Mieszkańcy Starego Miasta, Gdyni i Grunwaldu spotkali się 25
czerwca w Pałacu Anny Wazówny. Natomiast 26 czerwca w Zespole Szkół Nr 1, przy ul. Matejki 5 odbyło się
spotkanie mieszkańców osiedla Michałowo, Wyspiańskiego, Mieszka, Nowej Kolonii, Matejki.
O sprawach miasta 27 czerwca będzie rozmowa w
Szkole Podstawowej nr 4 z osobami mieszkającymi na
Ustroniu i osiedlu Grażyny.
(rwi)

Sukces szefa
brodnickiego BS
„Gazeta Bankowa” po raz dwudziesty
pierwszy wyłoniła laureatów najlepszych
banków w Polsce. Konkurs został stworzony we współpracy z niezależną kapitułą pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Zaleskiej, członka zarządu NBP. W
tej edycji konkursu po raz XV wyłoniono
laureata prestiżowego tytułu Bankowego Menedżera Roku. Zwyciężył Józef
Mitura - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, otrzymując statuetkę i tytuł Bankowego Menedżera
Roku 2012. W roku ubiegłym statuetkę i tytuł ten otrzymał Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. W
tegorocznej edycji do tytułu Bankowy Menedżer Roku
2012 nominowano łącznie 11 kandydatów. Prezesowi
Józefowi Miturze szczerze gratulujemy sukcesu.
(sta)

OŚWIATA. Program „Aktywna edukacja”

„Siódemka” pionierem cyfrowej szkoły
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy
z powodzeniem zakończyli
realizację projektu „Cyfrowa
szkoła”. Zadeklarowali jednocześnie jego kontynuację
w kolejnym roku szkolnym.
Na spotkaniu z burmistrzem Brodnicy 19 czerwca
nauczyciele brodnickiej „Siódemki” podzielili się efektami
realizowanego programu rozwijania kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
TIK - „Cyfrowa szkoła”.
Wnioski o udział w rządowym programie pilotażowym „Cyfrowa szkoła”
złożyły wszystkie miejscowe
szkoły podstawowe. Wszystkie też otrzymały zapewnienie pomocy z budżetu miasta w wysokości 20 procent
wartości zadania. Przez gęste
sito w bydgoskim kuratorium przeszedł tylko wniosek
Szkoły Podstawowej nr 7.
W programie uczestniczyło 52 uczniów z dwóch klas
czwartych, którzy mieli dziewięć lekcji z różnych przedmiotów z wykorzystaniem
TIK. Ponadto uczniowie zrealizowali sześć projektów
edukacyjnych, z których dwa
zostały zaprezentowane na
spotkaniu z burmistrzem.
Wszystkie, jak obiecał jeden
ze szkolnych koordynatorów

Fot. Paweł Stanny

BRODNICA. Rozmowy o sprawach miasta

Rozpoczęcie działalności cyfrowej szkoły w „Siódemce”
odbyło się z udziałem wojewody Ewy Mes
projektu Tomasz Michalski,
będą umieszczone na stronie
internetowej szkoły.
Program był bardzo przyjazny dla uczniów, gdyż umożliwiał wypożyczenie uczniom
laptopów do domu. Dyrektor
Tomasz Wysocki podkreślił,
że zakupiony na potrzeby
programu sprzęt, po roku
używania przez uczniów jest
nadal „jak nowy”.
W trakcie realizacji programu trwały także intensywne
szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w procesie
nauczania oraz sposobów
prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK. Szkoleniami
objętych zostało 25 nauczycieli, ale bezpośrednimi realizatorami projektu pracującymi z uczniami byli: Justyna

Anna Kupczyk

MUZEA. Popularyzują historię Polski i Litwy

Umowa na dziesięć lat

Kompleks grał bez kompleksów

Podczas

wernisażu wystawy
„Od Wiednia do Lipska – Dni Chwały Oręża Polskiego” muzealnicy z
Brodnicy i Trok zadeklarowali chęć
dalszej, owocnej współpracy.

Z okazji 715 rocznicy nadania praw miejskich Brodnicy w mieście odbyło się szereg imprez uświetniających to wydarzenie.
Otwarto nową wystawę, zorganizowano konferencje naukową
i gospodarczą, odnowiono też umowy o współpracy z miastami partnerskimi. Głównym wydarzeniem obchodów był festyn
miejski, na którym wystąpił m.in. cieszący się coraz większą
popularnością wśród słuchaczy brodnicki zespół „Kompleks
Małego Miasteczka”.

(sta)

Zdrowie. Zapobiegamy „żółtaczce”
Chwila podpisania nowej umowy
Brodnica została zaproszona do udziału w „Programie
Wykrywania Zakażeń Wirusowych Zakażeń Wątroby typu
B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. Program
finansowany jest zarówno ze środków województwa, jak
i miasta. Podobną współpracę województwo nawiązało
z 29 innymi gminami. Program przeznaczony jest dla
100 mieszkańców miasta, a realizowany będzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Rypinie.
Osoby, które są zainteresowane programem, wszystkie konieczne informacje pozyskają na stronie Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu oraz na stronie miasta
Brodnica w zakładce „zdrowie” http://www.brodnica.
miasto.biz/strona-506-Zdrowie.html, w przypadku, gdy
ktoś nie ma dostępu do internetu potrzebną pomoc uzyska pod numerem telefonu 56-493-06-32.
(HO)

Bratyszewska, Ewa Domińska, Magdalena Gabryszewska, Monika Goździkowska,
Anita Kempkowska, Justyna
Kułakowska, Izabela Rupińska, Bartosz Markuszewski i
Krzysztof Miąskowski. Nad
prawidłową realizacją programu czuwał także drugi
koordynator szkolny – zastępca dyrektora, Wojciech
Kupczyk.
Dzięki udziałowi w programie szkoła wzbogaciła się o
nowoczesny sprzęt do nauczania zakupiony za ponad
287 tys. zł, z czego 200 tys.
zł stanowiło dofinansowanie
z budżetu państwa, a 87 tys.
zł dołożyło miasto. Dyrektor
szkoły Tomasz Wysocki zadeklarował, że jego placówka
będzie kontynuowała wypracowane w trakcie programu

formy pracy z uczniami w kolejnym roku szkolnym. Burmistrz Jarosław Radacz dziękując realizatorom programu
podkreślił, że miasto w dalszym ciągu będzie wspierało działania szkół, które
stawiają na rozwój ucznia i
jakość pracy. Zmiany w sposobie nauczania wymagają
przygotowania dyrektorów i
nauczycieli do pracy z nowoczesnymi narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz umiejętności
określenia zapotrzebowania
na sprzęt cyfrowy.
Niewątpliwie
liderem
w tym względzie, z tytułu
udziału w programie „Cyfrowa szkoła” jest „Siódemka”.
Pozostałe brodnickie szkoły,
które są także zainteresowane szerszym wykorzystaniem technik informacyjnokomunikacyjnych w pracy
z uczniami już zgłosiły swój
udział w kolejnym programie
„Aktywna edukacja”.
W założeniu realizatorów
programu przewidziano pomoc w przygotowaniu się do
racjonalnego wykorzystania
istniejącego już w szkołach
sprzętu cyfrowego oraz zaplanowania modelu pozyskiwania takiego sprzętu stosownie do potrzeb.

Dyrektorzy z obu placówek podpisali umowę o współpracy na
kolejne 10 lat. Umowa przewiduje
m.in. wymianę kulturalną, kontakty
pracowników muzeów, wymianę
wystaw, wspólne inicjatywy popularyzujące historię narodów Litwy i
Polski. Ze strony litewskiej umowę
podpisał Virgilijus Poviliunas – dy-

rektor muzeum na zamku w Trokach. W imieniu placówki brodnickiej podpis złożył dyrektor muzeum
Marian Marciniak. Współpraca obu
muzeum trwa już kilka lat.
Wystawa „Od Wiednia do Lipska – Dni Chwały Oręża Polskiego”, poświęcona jest 330 rocznicy
Odsieczy Wiedeńskiej oraz Bitwy
Narodów pod Lipskiem. Eksponaty prezentowane na wystawie
stanowią własność firmy „Szabla
Polska”.

Tekst i fot. Paweł Stanny

Sprawuje opiekę nad miastem
13 czerwca w Brodnicy
odbyły się
uroczystości
religijne związane z patronem miasta św. Antonim.
Święto rozpoczęło się od
krótkiej modlitwy na scenie
przy ul. Zamkowej. Po nabożeństwie ulicami miasta do
klasztoru podążyła procesja
z relikwiami i figurą świętego Antoniego Padewskiego. Po dotarciu do kościoła

klasztornego odbyło się tam
nabożeństwo z udziałem duchownych, władz miasta i
powiatu oraz wiernych. Dni
patrona miasta organizowane są od lat 90-tych, gdy
dawny gwardian, ks. Eugeniusz Krajewski, doprowadził do ściągnięcia relikwii i
stworzenia w mieście sanktuarium świętego.
Tekst i fot. Paweł Stanny

Burmistrzowie i rajcy ponieśli figurę świętego jako pierwsi
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Rada Miejska. Absolutorium dla burmistrza

Fot. Paweł Stanny

Za dobrze zrealizowany, proinwestycyjny budżet 2012 r. burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz
otrzymał jednogłośnie od radnych absolutorium. Oznacza to,
że publiczne pieniądze w mieście
Brodnicy są według radnych wydawane w sposób prawidłowy.
Absolutorium to przyjęcie przez
Radę sprawozdania burmistrza z
realizacji ubiegłorocznego budżetu i stwierdzenie prawidłowości
wydawania publicznych pieniędzy przez burmistrza. Pozytywną
opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, zastrzeżeń też nie miała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Burmistrz
podziękował radnym za zaufanie a
pracownikom Urzędu Miejskiego
za ich pracę
Opinie Komisji Rewizyjnej, która jednomyślnie zaproponowała
radnym udzielenie burmistrzowi
absolutorium, odczytała prze-

Radni podczas głosowania nad absolutorium
wodnicząca komisji radna Brygida Bartkowska Przedstawiła ona
również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą prawidłowego wykonania
budżetu za ubiegły rok.
Absolutorium zostało przyję-

te jednogłośnie przy wszystkich
obecnych radnych na sali i nagrodzone przez uczestników sesji
brawami.
(rwi)

Ekologia. VIII edycja konkursu „Segreguj razem z nami”

Przedszkolaki najlepszymi zbieraczami
Dzieci wraz z rodzicami zebrali ponad
11 ton makulatury i 318,75 kg nakrętek. W nagrodę otrzymali tablicę interaktywną oraz pomoce dydaktyczne.
II miejsce zajęło gimnazjum nr 1
zebrało 3.702,95 kg makulatury, III
– przedszkole nr 8 – 2.420 kg, IV –
Szkoła Podstawowa nr 2 2.330 kg, V
– Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.245 kg,
VI – Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.635
kg, VII – Zespół Szkolno-Przedszkolny
– 1.087 kg, VIII – Zespół Szkół Rolniczych – 496 kg, IX – Zespół Szkół Specjalnych – 493 kg.

Przyznano również ponad 60 nagród indywidualnych dla dzieci i
młodzieży biorącej udział w konkursie w kategoriach za największą ilość
zabranej makulatury i nakrętek w
swoich szkołach i przedszkolach. Na
zakup nagród indywidualnych otrzymano 2.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Toruniu. Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 11 czerwca w Pałacu Anny
Wazówny.

Fot. Paweł Stanny

Już po raz VIII odbył się konkurs
„Segreguj razem z nami” organizowany przez Urząd Miejski w Brodnicy
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej. Celem konkursu było
zebranie jak największej ilości makulatury w okresie od 6 listopada 2012
do 6 maja br. oraz nakrętek w tym samym czasie. Startowało 10 placówek
oświatowych z naszego miasta zbierając łącznie blisko 26 ton makulatury
oraz przeszło 1 tonę nakrętek.
Bezkonkurencyjne w tej edycji okazało się Przedszkole Niepubliczne.

Uczestnicy spotkania podsumowującego konkurs ekologiczny

* Pomocy społecznej udzielono
najczęściej
z powodu: bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego.

datkowano ponad 16.570.000. zł, z
czego 11.296.000 zł tej kwoty to
dotacja z budżetu wojewody, która
stanowi 68 procent ogółu wydatków ośrodka. Z ogólnej kwoty przeznaczyliśmy na: pomoc społeczną:
3.825.000 zł, realizację świadczeń
rodzinnych
i
alimentacyjnych:
8.707.000 zł, dodatki mieszkaniowe:
926 tys. zł, stypendia szkolne: 293
tys. zł, poradnictwo specjalistyczne:
391 tys. zł, program POKL: 305 tys.
zł, piecza zastępcza: 76 tys. zł, utrzymanie ośrodka: 2.050.000 zł, a pozostałe środki przeznaczono na koszt
utrzymania ośrodka i Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

* Na zadania całego ośrodka wy-

* W 2012 roku w MOPS zatrudnio-

MOPS informuje
* Na zadania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej wydano ponad
16.570.000 zł. W tej kwocie mieści
się dotacja z budżetu wojewody 11.296.000 zł, która stanowi 68 proc.
ogółu wydatków.
* W 2012 roku z pomocy społecznej korzystało ponad 8 procent mieszkańców Brodnicy. Wsparciem objęto
908 rodzin. Ze świadczeń rodzinnych
średnio w miesiącu korzystało około
2 tys. osób, a z funduszu alimentacyjnego około 300. Wypłacano także dla
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Samorząd

900 osób dodatki mieszkaniowe. 250
rodzin otrzymało wsparcie w postaci
stypendium szkolnego. Dzieci w pieczy zastępczej było 67.

Jeszcze raz o śmieciach
Przypominamy, że od 1 lipca płacić będziemy 10,80 zł za
miesiąc od osoby przy zadeklarowaniu segregacji i 17,00 zł
za miesiąc od osoby przy braku segregacji. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych nie została zmieniona i będzie
odbywała się tak jak do tej pory czyli: z obszarów zabudowy
jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości
do 1500 litrów rocznie od jednej osoby zamieszkałej na terenie
nieruchomości – raz w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej
dwa razy w miesiącu,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - co najmniej raz w
miesiącu,
c) szkło - co najmniej raz w miesiącu,
d) „frakcja sucha” tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne,
metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz
w miesiącu;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości
do 1500 litrów rocznie od jednej osoby zamieszkałej na terenie
nieruchomości– co najmniej raz w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października– co najmniej
dwa razy w miesiącu,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co najmniej raz w
miesiącu,
c) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz
opakowania wielomateriałowe - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, nie rzadziej
niż 2 razy w miesiącu.

Służba zdrowia

Pomagamy i pomożemy szpitalowi
Radni miejscy podjęli uchwałę
o udzieleniu pomocy finansowej
powiatowi brodnickiemu na realizację zadania doposażenia w
sprzęt medyczny szpitala w Brodnicy.
Z budżetu miasta zostanie na
ten cel począwszy od roku 2014
przekazywana powiatowi w formie dotacji celowej określona
kwota pieniędzy. Maksymalna wysokość takiej dotacji będzie ustalana corocznie i będzie iloczynem
liczby mieszkańców razy 10 zł.
– O udzielenie pomocy finansowej na doposażenie szpitala
w sprzęt medyczny wnioskował
starosta brodnicki – mówi Jarosław Radacz burmistrz Brodnicy.
Taka pomoc umożliwi realizację dostosowania programu szpitala do 2016 roku do wymogów,
które określa rozporządzenie ministra zdrowia. Rozporządzenie to

nych było 60 pracowników. Nowym
zadaniem dla ośrodka od 2012 roku
jest prowadzenie zadania pieczy zastępczej, prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego, obsługa Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Nowym
zadaniem jest także prowadzenie na
osiedlu przy ul. Sikorskiego 62 Klubu
Aktywności Lokalnej, zorganizowanego w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców tego osiedla w ramach projektu systemowego
MOPS z środków POKL UE.
* W 2012 roku MOPS realizował
zadania zgodnie z Miejską Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecz-

określa wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia wykorzystywane przez
szpital w lecznictwie.
Warto przypomnieć, że od wielu lat brodnicki samorząd wspierał
szpital, dokonując zakupu sprzętu
i urządzeń medycznych, o które
wnioskowali ordynatorzy poszczególnych oddziałów.
- Wiemy, że sytuacja szpitala w
Brodnicy nie jest najlepsza - mówi
burmistrz Jarosław Radacz. - Pomagaliśmy szpitalowi do tej pory
i chcemy pomagać dalej. Mamy
nadzieję, że nasza pomoc przyczyni się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców. Zwiększy szanse
na utrzymanie dostępności usług
medycznych w warunkach szpitalnych bliżej miejsca zamieszkania brodniczan.
(rwi)

nych, ustawą o pomocy społecznej,
ustawą o świadczeniach rodzinnych,
ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą o
systemie oświaty, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wychowaniu w trzeźwości,
* Ośrodek kierował się wytycznymi
i uzgodnieniami burmistrza Brodnicy
w zakresie wykonywania zadań własnych gminy oraz ustaleniami przekazanymi przez wojewodę w zakresie
realizacji zadań zleconych.
(AJ)

nr 6 (287), czerwiec 2013

Wydarzenia

4

POŻEGNANIA. Trwa czas
szkolnych pożegnań. 29 maja
Absolwenci III LO otrzymali
certyfikaty ukończenia szkoły,
nagrody i wyróżnienia za trzyletnią pracę oraz wiele miłych
słów od dyrekcji, kolegów.
Zwieńczeniem uroczystości
były występy artystyczne (w
tym Ryszarda Rynkowskiego). Na koniec spotkania,
symbolicznie „czapki absolwentów wystrzeliły w górę”.

NAJLEPSZY TANCERZ. W Bydgoszczy 16 czerwca, odbyła się
druga edycja Turnieju Tańca Ulicznego Dance Tribute. Młodzi tancerze prezentowali dancehall, hip hop, popping, locking, house i
breakdance. Wszystkie popisy oceniało jury i to ono właśnie zadecydowało, że najlepszym tancerzem w Polsce został Maciej Zajda
(na zdjęciu w czapce) z Brodnickiego Domu Kultury, który w placówce tej jest instruktorem. Gratulujemy.

Kalejdoskop wydarzeń. Wybrane z miesiąca
GOŚCIE Z DANII. Na zaproszenie Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy w mieście gościła 80 osobowa grupa uczniów z Brorup
w Danii. Z uwagi na reformę administracyjną w Danii, Brorup nie może być nadal
miastem partnerskim Brodnicy. Staraniem
dyrektora ZS nr 1 Tomasza Wysockiego,
kontakty pomiędzy Brodnicą i Brorup są
utrzymywane. Współpraca między ZS nr
1 w Brodnicy, a szkołą w Brorup ma długoletnią tradycję i szkoda ją zmarnować.
Na zdjęciu młodzież z Danii ogląda widowisko o Annie Wazównie przygotowane
przez uczniów ZS nr 1.

WERNISAŻ.
Podczas tegorocznych Dni
Brodnicy na murach
brodnickiego zamku zaprezentowano wernisaż
prac rzeźbiarki i malarki
z Warszawy Edyty Pajdy.
Artystka zaprezentowała swoje obrazy olejne
i rzeźby m.in. pracę licencjacką pt. „Akt przestrzenny” (na zdjęciu).
Od 24 czerwca prace
oglądać można w brodnickim muzeum.

KONKURS. Brodnicka biblioteka była organizatorem I Powiatowego Konkursu Pięknego
czytania „Lektor 2013”. Uczestnicy losowali do przeczytania
fragmenty z literatury pięknej
i popularnonaukowej. W konkursie brali udział uczniowie
ze szkół ponadgimnazjalnych z
Brodnicy i Jabłonowa Pomorskiego. Na zdjęciu zwyciężczyni
konkursu Magdalena Jurkiewicz
z Zespołu Szkół Rolniczych w
Brodnicy.

UCZTA TEATRALNA. W BDK, w
dniach 21-23 czerwca, trwał Ogólnopolski Festiwal pod nazwą Brodnicka
Uczta Teatralna. Do Brodnicy zjechały amatorskie grupy teatralne z Gdyni,
Lipna, Torunia, Głubczyc, Kędzierzyna-Koźle i Głogówka. Brodnicki teatr
„CBR’60”(na zdjęciu) wystąpił z prapremierowym przedstawieniem spektaklu
„Obłęd”, na podstawie tekstu Adama
Piekarzewskiego, w reżyserii Anety
Giemzy-Bartnickiej. Otwarto również
wystawę zdjęć: Marii Mełnickiej, Roberta Bierwiaczonka i Jakuba Dylewskiego.

SPOTKANIE Z ŻEGLARZEM. W Brodnickiej bibliotece gościł kapitan
Tomasz Cichocki. Słynny polski żeglarz, 16. Polak, który samotnie opłynął
świat promował w Brodnicy swoją książkę pt. „Zew oceanu”. Na spotkanie przybyło spore grono miłośników żeglarstwa. Wieczorek literacki
uświetnił występ tria: Marcin Bigoś, Włodzimierz Lewandowski i Bartek
Lewandowski, którzy wystąpili z recitalem piosenek marynistycznych.

ZBROJE I UZBROJENIE. 13 czerwca w muzealnej Galerii Brama otwarto wystawę prezentującą zbroje i uzbrojenia XVI i XVII wieku. Pokazana na wystawie kolekcja to komplet zbroi
z okresu największej świetności płytowego
uzbrojenia ochronnego, zbroje: maksymiliańskie, burgundzkie, włoskie, polskie husarskie.
Uzupełnieniem kolekcji są szable, miecze, buzdygany, nadziaki, piki, tarcze i inna broń.

JUBILEUSZ. 140-lecie działalności obchodzi w tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w
Brodnicy. Z tej okazji 14 czerwca w gmachu I Liceum przy ulicy
Lidzbarskiej 14 odbyło się szereg uroczystości. Na obchodach
jubileuszu pojawiło się wielu absolwentów szkoły, przybyło też
liczne grono zaproszonych gości. Uroczystości przebiegły w
bardzo przyjaznej, nostalgicznej atmosferze. Ciepłym i serdecznym wspomnieniom nie było końca.

Opracował: Paweł Stanny
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Wspólnie o przeszłości i przyszłości
Spotkanie mieszkańców miast partnerskich w 715-lecie nadania praw miejskich Brodnicy

Od 11 do 17 czerwca 2013 r. gościliśmy w
Brodnicy
42-osobową
grupę
przedstawicieli miast partnerskich z:
Kiejdan (Litwa), Strasburga (Niemcy), Kristinehamn (Szwecja) oraz
Trok (Litwa). Członkowie
delegacji z zaprzyjaźnionych z Brodnicą miast

realizowali wspólnie z
brodniczanami
projekt
pt. „Wspólnie o przeszłości i przyszłości – spotkanie mieszkańców miast
partnerskich w 715-lecie
nadania praw miejskich
Brodnicy”..
Przedsięwzięcie to sfinansowane zostało ze
środków unijnych z programu „Europa dla obywateli”. Wydział Rozwoju,
Współpracy Zewnętrznej
i Informacji wystartował
z sukcesem z projektem
i pozyskał pieniądze na
realizację zadania. Partnerami Gminy Miasta
Brodnicy w realizacji
projektu byli: Brodnickie
Stowarzyszenie
Kultury, Muzeum w Brodnicy
i Brodnicki Dom Kultury.
Podczas trwania projektu
zorganizowane zostały
dwie konferencje. Pierwsza odbyła się 12 czerwca i dotyczyła „Rozwoju
gospodarczego Brodnicy
oraz miast partnerskich
na przestrzeni ostatnich
pięciu lat”. Podczas tej
konferencji zaplanowano panel dyskusyjny pn.
”Perspektywy dalszego

rozwoju miast z wykorzystaniem środków unijnych”.
W formie prezentacji
brodniczanie, mieszkańcy Kiejdan, Kristinehamn
i Strasburga pokazali najważniejsze
inwestycje
i projekty gospodarcze,
które udało się zrealizować w ostatnich 5 latach.
Nakreślono również kierunki dalszego rozwoju
miast.
Druga konferencja wraz
z panelem dyskusyjnym
pt. „Nasze, obce i wspólne - zjednoczeni w różnorodności kulturowej”
odbyła się 13 czerwca
w Pałacu Anny Wazówny. Podczas jej trwania
mówiono między innymi
o chrześcijaństwie jako
religii jednoczącej Europę. Przedstawiono dzieje
miasta z uwzględnieniem
granicznego
położenia
Brodnicy na przestrzeni
wieków. Przedstawiono
także dziedzictwo przyrodnicze naszych ziem.
Natomiast
partnerzy
zagraniczni w swoich
wystąpieniach mówili o
tym, w jaki sposób historia ich krajów i miast oraz

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

historia Polski i Brodnicy
splatała się na przestrzeni wieków.
Oprócz konferencji goście mieli okazję uczestniczyć w organizowanych
w tym czasie imprezach,
między innymi: Dniach
Brodnicy,
koncercie
Miejskiego Chóru Canto
Grazioso. Zwiedzali też
miasto. Pojechali na wycieczkę do Brodnickiego
Parku Krajobrazowego,
spotkali się z radnymi
miasta, uczestniczyli w
otwarciu wystawy.
W trakcie uroczystego
spotkania podpisano deklaracje o kontynuowaniu dalszej współpracy
pomiędzy Brodnicą a
Kristinehamn, Brodnicą a
Strasburgiem i Brodnicą
a Kiejdanami. W trakcie
otwarcia wystawy Muzeum w Brodnicy podpisało z Muzeum w Trokach
porozumienie o dalszej
współpracy.
(rwi)
Zdjęcia: Paweł Stanny
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Miasta partnerskie Brodnicy
KristinehamnSzwecja
Miasto Kristinehamn położone jest w środkowej Szwecji
przy trasie E18, w połowie drogi
łączącej Sztokholm z norweskim
Oslo. Malownicze położenie
nad jeziorem Wener (Vanern)trzecim co do wielkości w Europie, przyczynia się do ogromnej
atrakcyjności regionu.

Współpraca z Kristinehamn
została nawiązana podczas wizyty brodnickich samorządowców w Regionalnej Agencji
Promocji Turystyki, gdzie zapoznali się oni z ofertą strony
szwedzkiej. Kolejnym etapem
współpracy było uczestnictwo Brodnicy w konferencji
polsko- szwedzkiej organizowanej przez szwedzki region
Varmland i województwo ku-

Kiejdany - Litwa
Kiejdany, miasto leżące w centralnej części Litwy nad rzeką Niewiażą
(dopływ Niemna), posiada bogatą i
burzliwą historię. Obecnie liczy 34 tys.
mieszkańców. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu zaliczane jest do centrum gospodarczego Litwy. Kiejdany słyną z
zakładów przemysłu chemicznego(produkcja
nawozów sztucznych), elektrotechnicznego
oraz przetwórstwa artykułów spożywczych.
Umowa o Partnerstwie Miast z Kiejdanami
została zawarta 9 kwietnia 1999 roku. Na Litwę
udała się wówczas ośmioosobowa delegacja
przedstawicieli samorządu i biznesu z Brodnicy.
Umowę podpisano w XVI- wiecznym ratuszu z
udziałem przedstawicieli obu miast. Podczas rewizyty w Brodnicy dokonano odsłonięcia herbu
Kiejdan, który dołączył do herbów innych miast

Strasburg - Niemcy
Pierwsze kontakty pomiędzy
Brodnicą a Strasburgiem zostały nawiązane w 1994 roku. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 22 czerwca 1996 roku.
Od momentu nawiązania
współpracy pomiędzy miastami odbywa się co roku, latem,
szeroka wymiana młodzieży. W
ramach niej organizowane są
obozy integracyjne połączone
z nauką języka i ciekawymi projektami pedagogicznymi.
Poza tym delegacje ze Strasburga uczestniczą w ważniejszych imprezach sportowych,
kulturalnych i rocznicowych
Brodnicy (700-lecie Brodnicy,
„Dni Drwęcy”, Forum Inwestycyjno-Gospodarcze, turnieje,
zawody sportowe, Impresje
Orkiestr Dętych, uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętnia-

jawsko-pomorskie dotyczącej
Unii Europejskiej, zasad funkcjonowania oraz
doświadczeń Szwecji jako jej członka.
W trakcie obustronnych wizyt
narodziła się idea współpracy, której głównym celem jest
zacieśnianie przyjaźni oraz
współpraca na różnych płaszczyznach.
Umowę partnerską podpisano w dniu 11 września
2003 roku w brodnickim Pałacu Anny Wazówny. Bardzo
istotnym aspektem wzajemnych kontaktów jest wymiana
młodzieży, przyczyniająca się
do poznania kultury obu narodów. Poza tym, ważną rolę
odgrywa wymiana informacji
i doświadczeń w celu wspierania lokalnych instytucji i
przedsiębiorstw.12 września
w parku Chopina odbyło się
uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia z herbem
szwedzkiego miasta.
W uroczystości uczestniczyły również delegacje z innych
zaprzyjaźnionych z Brodnicą
miast: Kiejdan na Litwie, Koprivnicy z Chorwacji, Brorup
w Danii oraz Niemcy ze Strasburga. W czerwcu 2006 roku
40-osobowa grupa młodych
sportowców z Brodnicy wzięła
udział w Młodzieżowej Olimpiadzie Sportowej w Kristinehamn.

partnerskich na pamiątkowym obelisku,
znajdującym się w parku Chopina.
Do głównych kierunków współpracy
pomiędzy miastami zalicza się: rozwój
kontaktów gospodarczych, wymianę kulturalną i oświatową oraz współpracę turystyczną.
Tradycją w Kiejdanach stały się coroczne
obchody tzw.”Mostu przyjaźni”, z udziałem
Brodnicy oraz innych miast partnerskich.
Natomiast delegacja z litewskich Kiejdan zapraszana jest do Brodnicy na najważniejsze
wydarzenia z życia społeczno-kulturalnego
miasta. W czerwcu 2008 roku podczas uroczystości z okazji 710-lecia Brodnicy obchodzono uroczyście 10-lecie podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy Kiejdanami a Brodnicą.
Natomiast w 2009 roku realizowano w Brodnicy wspólny projekt „Młodzi o demokracji i
Unii Europejskiej”.

jącej nawiązanie partnerskich kontaktów z
Kiejdanami).
Udział delegacji brodnickich w imprezach w
Strasburgu (święto miasta, 100-lecie szkoły, festyn z okazji odnowienia
starówki).
W roku 2006 obchodzono
uroczyście 10-lecie podpisania
umowy o współpracę pomiędzy Strasburgiem a Brodnicą.

W roku 2007 delegacja z zaprzyjaźnionego
miasta uczestniczyla w
Międzynarodowym Jarmarku
Ekologicznym
„Jarmarku z królewną
Anną”, który odbywał
się w ostatnią niedzielę
lipca.
W czerwcu 2008 roku przyjaciele ze Strasburga przybyli
do Brodnicy na uroczystości z
okazji 710-lecia miasta.

Miasta współpracujące
Iwano-Frankowsk
- Ukraina
Iwano-Frankowsk - miasto założone w 1662 r. na
miejscu wsi Zabłotowo
przez Andrzeja Potockiego,
który nadał mu nazwę Stanisławów na cześć swego
ojca Stanisława Rewery
Potockiego.
Kilkakrotnie
miasto to zmieniało swą
przynależność administracyjną i terytorialną.
Od roku 1991 należy ono
do obwodu iwanofrankiwskiego, jednego z 24 obwodów Ukrainy. Iwano-Frankowsk to miasto prężnie się
rozwijające z interesującą
historią i ciekawymi zabytkami. W listopadzie 2007
roku została podpisana
umowa o współpracy pomiędzy Komitetem Wyko-

Sevan-Armenia
Sevan- miasto położone
we wschodniej części Armenii, w prowincji Gegharkunik,
jednej z dziesięciu prowincji tego kraju. Usytuowane
na północno- zachodnim,
malowniczym brzegu największego jeziora Kaukazu,
noszącego taką samą nazwę
jak miasto. Jezioro zajmuje
powierzchnię 1240 km kw.
i spływa do niego 28 rzek.
Sevan liczy ponad 25 tys.
mieszkańców.
Armenię zamieszkuje około 3 mln ludzi, głównie Ormian, którzy swoje pochodzenie wywodzą od Hajka,
prawnuka Noego, którego
arka osiadła na górze Ararat.
Nazwa Armenia ma pochodzić od imienia ormiańskiego przywódcy Arama.
W rzeczywistości Ormianie
przywędrowali na teren Armenii już w czasach historycznych, z północy, przez
Kaukaz albo przez Bałkany
i Anatolię, po czym zasiedlili południowy Kaukaz i
całą wschodnią połowę Azji
Mniejszej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

nawczym Rady Miejskiej
w Iwano- Frankowsku, a
Urzędem Miejskim w Brodnicy. Porozumienie to dotyczy współpracy w zakresie
edukacji, kultury i sportu.
Co roku odbywa się
wymiana młodzieży oraz
nauczycieli a grupy artystyczne z Iwano-Frankowska uczestniczą w Międzynarodowym Jarmarku
Ekologicznym. Brodnicka
młodzież w 2010 roku brała
udział w I Międzynarodo-

wym Ekologicznym Festiwalu „Limnica 2010”.
Kolejnym
elementem
wzmacniającym współpracę pomiędzy miastami był
ukraińsko-polski projekt pt.
„ Polska- ziemia przyjaciół”
zrealizowany w lipcu 2011 i
2012 roku. Jesienią w Iwano-Frankowsku występowała z koncertami brodnicka grupa szantowa Ostatnia
Deska Ratunku.

10 listopada 2010 roku
Mer Miasta Sewan Gevorg
Malkhasyan podczas pobytu w Brodnicy podpisał
porozumienie o partnerskiej współpracy z władzami naszego miasta. Celem
współpracy jest wymiana
młodzieży przyczyniająca się
do poznania kultury obu narodów. Latem w 2011 roku
w Sevan przebywała przez
tydzień 10-osobowa grupa
najlepszych uczniów z brodnickich szkół, a w Brodnicy
grupa młodzieży z Sevan.
Brodnica jest pierwszym
polskim miastem, które nawiązało kontakty z miastem
w Armenii.
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12 czerwca odbyła się konferencja pt. „Rozwój gospodarczy Brodnicy oraz miast partnerskich na przestrzeni
ostatnich pięciu lat”. Konferencję otworzył burmistrz
Brodnicy Jarosław Radacz

Uczestnicy konferencji na temat rozwoju gospodarczego

Podczas spotkania głos zabrali przedstawiciele
miast partnerskich. O rozwoju miasta mówił m.in. Arunas Kacevicius, zastępca dyrektora Urzędu Miejskiego
w Kiejdanach

Wspólnie o przeszłości i przyszłości

Po konferencji uczestnicy zwiedzali firmy działające na terenie Brodnicy. Zwiedzano m.in. Brodnickie Zakłady Żelatyny oraz Samindruku

15 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli brodnickiego samorządu i delegacji z miast
partnerskich. Podpisano deklarację współpracy na
kolejne lata między Brodnicą i jej miastami partnerskimi i współpracującymi. Na zdjęciu moment podpisania umowy ze Strasburgiem.

Wszystkie delegacje miast partnerskich i współpracujących
otrzymały od władz Brodnicy upominki

Podpisanie umowy z Kristinehamn

Umowę podpisuje przedstawiciel Kiejdan

Na zakończenie realizacji projektu w Pałacu Anny Wazówny odbył
się koncert Miejskiego Chóru Canto Grazioso

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

Zdjęcia: Urząd Miejski, Paweł Stanny
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Kiejdany

Razem u Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz

Zarówno Brodnica, jak i litewskie Kiejdany pojawiają się na
łamach wielkich powieści Henryka Siekiewicza. Pisząc i wydając w 1900 roku „Krzyżaków”,
pisarz pojawił się na Pomorzu.
Choć do samej Brodnicy raczej
nie przyjechał, gościł w leżących
niedaleko od miasta majątkach
czerpiąc wiedzę przydatną mu
do pisania książki.
Brodnica w „Krzyżakach”
(fragment).
Jakoż nazajutrz wyruszyli.
Wiosna już uczyniła się zupełna,
więc rozlewy wód, a mianowicie Skrwy i Drwęcy, tamowały
drogę, tak że dopiero dziesiątego dnia po opuszczeniu Płocka
przejechali granicę i znaleźli się
w Brodnicy. Miasteczko czyste
było i porządne, ale zaraz na
wstępie można było poznać
twarde rządy niemieckie, albowiem ogromna murowana szu-

bienica, wzniesiona za miastem
przy drodze do Gorczenicy,
ubrana była ciałami wisielców,
z których jedno było kobiece.
Na strażniczej wieży i na zamku
powiewała chorągiew z czerwoną ręką na białym polu. Samego komtura nie zastali jednak
podróżni na miejscu, albowiem
pociągnął był z częścią załogi i
na czele okolicznej szlachty do
Malborga. Objaśnienia te dał
Maćkowi stary Krzyżak, ślepy
na oba oczy, który był niegdyś
komturem Brodnicy, później zaś
przywiązawszy się do miejsca i
zamku przeżywał w nim ostatki
żywota.
Wydany w 1886 roku „Potop”
to druga część słynnej trylogii.
Choć ówczesny gospodarz Kiejdan, hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł poddając Szwecji
Litwę, nie zapisał się dobrze w

historii I Rzeczypospolitej, obraz
miasta pisarz oddał w powieści
bardzo wierny szczegółom i w
dobrym tonie.
Kiejdany w „Potopie” (fragment).
Noc była pogodna, ciepła,
gwiazdy migotały tysiącami na
niebie; oni jadąc noga za nogą,
spali smaczno, aż dopiero gdy,
poczęło świtać , zbudził ich
pierwszy pan Michał.
- Mości panowie, otwórzcie
oczy, Kiejdany już widać !- zakrzyknął
- Co? Hę?- rzekł Zagłoba –
Kiejdany ? Gdzie?
A ot, tam! Wieże widać.|
- Zacne jakieś miasto – rzekł
Stanisław Skrzetuski.
- Bardzo zacne – odpowiedział Wołodyjowski – i po dniu
jeszcze lepiej waszmościowie o
tym przekonacie.

Kiejdany
- Wszakże to dziedzictwo księcia wojewody?
- Tak jest. Przedtem było
Kiszków, od których je ojciec
teraźniejszego księcia otrzymał
w posagu za Anną Kiszczanką,
córką wojewodzica witebskiego. W całej Żmudzi nie masz tak
porządnego miasta, bo Radziwiłłowie Żydów nie puszczają,
chyba za osobnym pozwoleniem. Miody tu sławne.
Zagłoba przetarł oczy.

- A to jacyś grzeczni ludzie
tu mieszkają. Co to za okrutną
budowlę widać tam na podniesieniu?
- To zamek świeżo zbudowany, już za panowania Janusza.
- Obronny?
- Nie, ale rezydencja wspaniała. Nie czyniono go warownym, bo nieprzyjaciel nigdy nie
zachodził w te strony od czasów
krzyżackich.

Strasburg

Średniowieczna tradycja
Nazwa miasta Strasburg (miasto dróg) pochodzi od ważnego
szlaku komunikacyjnego w średniowieczu, prowadzącego ze
wschodu Europy do miast należących do Hanzy. Z kolei średniowieczny rodowód Brodnicy
nawiązuje do brodu, który był
pomocny przy przeprawie przez
Drwęcę. Oba miasta łączy położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych. Przez Brodnicę
wiódł dla przykładu ważny szlak
na Mazowsze oraz w kierunku
Gdańska.
Niemiecki Strasburg to również ważny ośrodek garncarski.
Najstarsze zapiski o prężnie
działającym warsztacie garcar-

Kamień w Szwecji

skim w tym mieście pojawiają
się już w XIII wieku (Brodnicę
lokowano ok. 1298 roku, a więc
również w XIII wieku).
Zakłady garncarskie działające
na terenie Strasburga produkowały ceramikę głównie na rynek
wewnętrzny. Paleta produktów
obejmowała wyroby o różnorakich wzorach i wielkościach
począwszy od doniczek poprzez
ceramikę użytkową, ozdobną i
zabawki dla dzieci. Również w
Brodnicy nie brakowało warsztatów ceramicznych. Produkowały one wyroby na potrzeby
miasta i załogi zamku komtura
Brodnicy.

Potencjał
gospodarzy, kulturalny i turystyczny
Kristinehamn
jest mocno zbliżony do
Brodnicy.
Pierwotnie
miasto nazwano Bro, co
po szwedzku oznacza
most. Wybudowano je
przy moście nad rzeką
Varnan. Nazwa ta funkcjonowała do roku 1642,
kiedy za sprawą królowej
Krystyny Wazy (rodzina
Anny Wazówny) ponownie odzyskała prawa
miejskie nadane w 1584
roku. Na cześć królowej
miasto przemianowano
na Kristinehamn czyli
miasto Krystyny.
Kristinehamn
jest
ważnym miastem portowym oraz węzłem kolejowym i drogowym.
Położenie nad jeziorem
Vänern miało wpływ na

Średniowieczna ceramika
w piwnicach
brodnickiego
zamku

O średniowiecznym rodowodzie
Brodnicy przypomiana również rzeźba rycerza z herbem miasta na tarczy

Kristinehamn

Woda i runy
rozwój przemysłu związanego z żeglugą jachtową
i transportem wodnym.

W Kristinehamn koncern
Rolls-Royce
produkuje
okrętowe układy napędo-

Turbiny Rolls Royce z Kristinehamn

Średniowieczne banknoty

Pieczęć komtura
Brodnicy

we. W Brodnicy jest trochę podobnie. Nie produkujemy łodzi i turbin, za
to możemy się pochwalić
najlepszej jakości odzieżą
dla żeglarzy firmy Henri Lloyd. Kristinehamn
szczyci się też wieloma
atrakcjami turystycznymi.
Jedną z nich (1km za miastem) jest staronordycki
kamień z pismem runicznym. Badacze oceniają
go na 500 rok p.n.e.
Napis na kamieniu
brzmi: „Nazywam sie
„Ljuv”. Nazywam się
„Ravn”. Ja „Eril” piszę
runy.” Od 1998 roku
Brodnica posiada równie
ciekawy, choć współczesny kamień runiczny podarowany przez miasto
Brorup.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Kamień runiczny w Brodnicy

Opracowanie: Paweł Stanny
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Latem bawimy się na imprezach

Grupa Padło podczas eliminacji do występów
na Campingu Muzycznym
Urząd Miejski w Brodnicy,
brodnickie placówki kultury
oraz działające w mieście
stowarzyszenia przygotowały na nadchodzące dwa
miesiące wakacji kilka bardzo interesujących propozycji na weekendy. Zapraszamy.
Największym
wydarzeniem muzycznym lipca będzie z pewnością kolejny
Muzyczny Camping, który
zaplanowano na sobotę 20
lipca. Tego dnia na plaży
miejskiej nad Niskim Brodnem i terenie przy restauracji
Omega odbywać się będą
na dwóch scenach koncerty
grup rockowych i reggae.
Na małej scenie od godz.

16.00 zagrają – laureaci II
Brodnickiego Przeglądu Zespołów Muzycznych Open
Music 2013 - zespoły: Padło
i K.A.T.S. z Brodnicy oraz
Jose trip z Dębowej Łąki.
Na scenie dużej jako
pierwszy około godz. 17.00
wystąpi zwycięzca przeglądu
zespół Omni modo z Poznania. Fani rockowego grania
i reggae będą mieli okazję
podsłuchać koncertów zespołów: Paraliżbend, Nocna Zmiana Bluesa i Daab.
Gwiazda wieczoru, grupa
Dżem, wystąpi około godz.
24.00. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Omega, Urząd Miejski w Brodnicy
i Brodnicki Dom Kultury.

11 sierpnia (niedziela)
Urząd Miejski w Brodnicy i
Brodnicki Dom Kultury zapraszają na
Przedzamcze
na II Festiwal Rap & Reggae
Night Brodnica 2013. Od
godz.18.00 na scenie zagrają
lokalne zespoły hip-hopowe
i reggae. Po nich scena należeć będzie do znanych, szczególnie młodszej publiczności,
grup: Mesajah, WSRH i donGURALesko.
17 sierpnia (sobota) Urząd
Miejski w Brodnicy, Muzeum
w Brodnicy i Stowarzyszenie Producentów Żywności
Ekologicznej Eko Łan zapraszają na VIII Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny. Od
godz. 13.00 na Przedzamczu
staną stoiska z żywnością
ekologiczną, ozdobnymi roślinami, wyrobami rzemiosła
artystycznego i pamiątkami.
Atrakcją Jarmarku będzie z
pewnością wystawa ptactwa
domowego i gołębi, i Zielone
Miasteczko z kinem na rowerach, konkursami i zabawami

Książki. Biała Dama autorstwa B. von der Goltz
doczekała się nowego polskiego przekładu

ekologicznymi dla dzieci i
dorosłych.
Nie zabraknie też
Medycznego Miasteczka, gdzie
za darmo będzie można
wykonać szereg badań. Na
scenie wystąpią zespoły lokalne oraz szantowa grupa
Znienacka Project i rockowa
ANIMA. Gwiazdą wieczoru
będzie grupa Jambo Africa
z czarnoskórymi wykonawcami. Podczas Jarmarku
promować będziemy polską
żywność – drób.

18 sierpnia (niedziela)
na Przedzamczu od godz. 11
Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza oraz Urząd Miejski
w Brodnicy zapraszają na
Festiwal Mięsa Wieprzowego. W programie imprezy,
która potrwa do godz. 23.00
pokazy kulinarne, konferencja i kurs przygotowania potraw z wieprzowiny, konkursy kulinarne oraz degustacje
potraw z wieprzowiny dla
publiczności.

Jedną z inspiracji do pracy literackiej, efektem której powstała ta
książka było dla Stefana Albrechta
niejasne imię autorki Białej Damy.
Wiadomo, że za inicjałem B. von
der Goltz coś się musi kryć. Barbara, Berta, a może jeszcze inaczej
? Czytelnicy mogli fantazjować,
tymczasem Stefan Albrecht już we
wstępie swej pracy nie pozostawia
wątpliwości, że chodzi o Johannę
Bertę von der Goltz.
W pierwszej części książki czytelnik ma możliwość prześledzenia losów rodziny Leona von der
Goltz, który był ojcem autorki po-

wieści. Tu wielce owocna okazała
się współpraca i pomoc ze strony pani baronowej Ursuli von der
Goltz-Schleh. Berta von der Goltz
była siostrą dziadka baronowej,
Berta zmarła, gdy baronowa miała
pięć lat. Pani baronowa udostępniła jednak barwne i arcyciekawe rodzinne archiwum – zdjęcia, zapiski,
kopie dokumentów i pamiętniki
oraz oryginał Die weise Frau.
W drugiej części książki czytelnik znajdzie nowy przekład Białej
Damy, (pierwszego przekładu powieści dokonał Sylwester Bizan),
dane na temat pracy doktora L. F.
Dittmera oraz sprawozdanie doktora A. C. Neumanna z 1845 roku
na temat więzienia urządzonego
przez Prusaków w budynkach
klasztoru franciszkanów w Brodnicy. Na uwagę zasługuje również
bajka opowiedziana przez Emmeline von der Goltz o wodniku Feliksie z Długiego Mostu. Zapewne
na stałe dołączy ona do kanonu
legend brodnickich.
Wstęp do książki autor zamyka
słowami: Brodnica jest miastem
byłych Prus Królewskich – miastem, w którym mieszkali i Polacy,
i Niemcy, i Żydzi. Gdy czyta się
pracę Stefana Albrechta słowa te
nabierają szczególnego znaczenia.
Książka Stefana Albrechta pt.
„Brodnickie legendy i rzeczywistość” znajduje się w zbiorach
brodnickiej biblioteki. Jest do kupienia w księgarni pani Teresy Gołębiewskiej przy ul. Hallera.
Tekst i fot. okładki:
Paweł Stanny

Kino. Na film
do domu kultury

Mirosław R. Kaniecki - ur. w 1957 r. w Brodnicy.
Debiutował w 1978 r. aforyzmami na łamach pisma
satyrycznego „Karuzela”. Autor publikacji w pismach ogólnopolskich i lokalnych. Wiersze prezentował w „Przeglądzie Powszechnym”, „Gościu Niedzielnym”, „Więzi”, „Gazecie Olsztyńskiej”, „Znaku”,
„Pograniczach”, „Kotwicy”, „Ziemi Michałowskiej”
oraz w wydawnictwach pokonkursowych.
pamięci Brata

Nie da się już wejść wyżej
nie da się wejść już wyżej
odwrotnie niż w Ewangelii
przez Golgotę i Tabor
ponad Tatry wiary
Alpy nadziei
Himalaje miłości
ponad granie niepokojów
ścieżki prawdy
schroniska dobra
szczyty piękna
ściany płaczu
łańcuchy wspomnień
wodospady radości
doliny smutków
potoki łez
trawy uśmiechów
skały kościołów
ponad orły
kozice świstaki
kosodrzewiny
szarotki krokusy
nie da się już wejść wyżej

• Najgorzej, gdy chora wyobraźnia zaraża innym.
• Na okrągłych słówkach źle
toczy się rozmowa.
• Poszerza się grono ludzi o
wąskich horyzontach.
• Talią, w której są same asy,
nie pograsz.
• Chwytając okazję nie uduś jej.

Jubileuszowe Impresje Orkiestr Dętych. Jak co roku orkiestry zagrają rano w brodnickich kościołach podczas
mszy. O godz. 15.00 nastąpi
uroczyste otwarcie imprezy.
W tym roku w Impresjach
weźmie udział 8 orkiestr. Organizatorzy zaprosili również
do Brodnicy w charakterze
gwiazdy
Reprezentacyjną
Orkiestrę Wojska Polskiego.
(rwi)
Fot. Paweł Stanny

Zespół folklorystyczny z Ukrainy podczas występu
na Jarmarku Ekologicznym

Chwila na wiersz

O słynnym rodzie
i brodnickiej powieści
Wielka niespodzianka dla miłośników dawnej Brodnicy. W książce autorstwa Stefana Albrechta
pt. „Brodnickie legendy i rzeczywistość”, znajdziemy powieść o
„Białej Damie” i wiele faktów o
autorce oraz jej rodzinie.

Oprócz tego stoiska z żywnością ekologiczną, ozdobnymi roślinami, wyrobami
rzemiosła
artystycznego,
wystawa brodnickich kolekcjonerów, wesołe miasteczko dla dzieci z wioską indiańską oraz koncerty muzyczne
i pokazy taneczne na scenie.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół VOLVER.
25 sierpnia (niedziela)
Brodnicki Dom Kultury zaprasza na Przedzamcze na XX

Jeżeli
jeżeli zapomnę ciebie
Betlejem mojego dzieciństwa
jeżeli zapomnę podwórka
najmniejsze ojczyzny
jeżeli zapomnę okna
z których wołała mnie matka
lasy w których ojciec
uczył mnie odróżniać grzyby
jadalne od trujących
jeżeli zapomnę ciebie
Nazaret mojej młodości
jeżeli zapomnę brzegi
rzeki mosty nad nią
jeżeli zapomnę mury szkoły
dzwonki na przerwę
nauczycieli
jeżeli zapomnę ciebie
Jeruzalem moja rodzino
chmury od kilkudziesięciu lat
zmieniają się na niebie
opartym na siedmiu wieżach
leżałem z żoną na plaży
teraz z dziećmi idziemy na cmentarz
jeżeli zapomnę
skąd jestem

5 lipca o godzinie 19:00,
w Brodnickim Domu Kultury, w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego,
odbędzie się seans filmu
„Biegnij całe życie”,
„Biegnij całe życie”, to
obraz w reżyserii Judda
Ehrlicha, opowiadający historię najsłynniejszego na
świecie maratonu, rozgrywanego w Nowym Jorku.
Niepowtarzalna produkcja
Ehrlicha ukazuje początki
tej wspaniałej sportowej
imprezy oraz walki z własnymi słabościami zarówno twórcy maratonu, jak i
jego uczestników.

(sta)

Z żałobnej karty
Na „Wieczną Wartę” odeszli śp. druhowie: 26 kwietnia
2012 roku hm.
Jan
Sobieszczyk; 15 lipca
2012 roku hm.
Jan Woltański; 8 stycznia
2013 roku pwd. Bronisław
Kawski; 20 maja 2013 roku
pwd. Dominik Sucheński.

Cześć ich pamięci!

Pchełki i Pchlaszki
Majowa podpowiedź

Miara wierności kibica

Maj chętnie chłopakom poleci
Dla dziewcząt z konwalii bukiecik.

Tylko będąc niepoprawnym
optymistą,
Można kibicować polskim
futbolistom.

Dąb Kopernika
Z prostego odejmowania wynika,
Że jest on starszy od Kopernika.

Mirosław R. Kaniecki
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Kołowrotek wspomnień

Polska piosenka w Wiedniu

Podczas dekorowania pasażu handlowego w Brodnicy

Lata spędzone w Wiedniu /19901995/ na wspólnym z Ewą Lipską kierowaniu Instytutem Polskim należeć
będą w moim życiorysie zapewne do
najciekawszych i najsympatyczniejszych. Zawsze uważałem Wiedeń za
rzeczywistą stolicę muzyczną świata. Teraz miało mi się to potwierdzić
na jawie, a nie tylko w słuchanych i
oglądanych transmisjach radiowych,
telewizyjnych czy w opowieściach
przyjaciół, przy lekturze omówień
muzycznych w tym mieście etc., etc.
Instytut Polski to placówka dyplomatyczna, której zadaniem była
prezentacja kultury polskiej nade
wszystko austriackiej publiczności,
ale również innym nacjom, na przykład cudzoziemcom w Austrii przebywającym oraz miejscowej Polonii.
Program muzyczny Instytutu był

dla mnie trudnym zadaniem. Niełatwo wszak zdobyć słuchaczy i ich
uznanie w mieście Haydna, Mozarta,
Beethovena, słuchaczy, którzy codziennie mieli do wyboru dziesiątki
koncertów w najlepszych wykonaniach. O muzyce klasycznej i współczesnej prezentowanej w Instytucie
pisałem w „Zeszytach Literackich”
wiele razy. Będzie też o tym można
przeczytać w mojej książce, jaka się
w tym roku ukaże. Dla „Ziemi Michałowskiej” natomiast o nieco lżejszej
muzie- mianowicie o piosence i jej
wykonawcach, zwłaszcza, że dwoje
z nich występowało także na brodnickiej estradzie. Swoje wiedeńskie
występy zachowali do dzisiaj w serdecznej pamięci.
Marian Bizan

Instytut Polski w Wiedniu

Sztuka. W zaprzyjaźnionym z Brodnicą Kristinehamn niezwykłe dzieło sztuki
Zbigniew Prusak z pracami

Galeria Ziemi Michałowskiej

Ceni brodnicki mikrokosmos
Zbigniew Prusak jest z urodzenia i zamiłowania brodniczaninem. Kształcił się w
Gdyni w tamtejszym liceum
plastycznym. Nie poszedł
jednak dalej w kierunku sztuki. Zamiłowanie do literatury
spowodowało, że rozpoczął
studia na polonistyce na Uniwersytecie Gdańskim. Ostatecznie zwyciężyła miłość do
Rembrandta i ponownie, na
stałe już, chwycił za ołówek,
pędzle i farby.
- Dlaczego akurat Rembrandta tak lubię i cenię ?
Ponieważ miał on absolutną
swobodę w posługiwaniu
się ołówkiem i pędzlem – tłumaczy Zbigniew Prusak.

Tworzy w różnych technikach od rysunków ołówkiem
i kredką, które można oglądać przy okazji rozmaitych
wystaw, po malowidła ścienne jak te, wykonane choćby
w pasażu handlowym przy
Dużym Rynku w Brodnicy. W
wyborze tematu lubi swobodę. Temat musi go poruszyć
wewnętrznie, emocjonalnie.
Tworzy najczęściej portrety i
sceny rodzajowe.
Zbigniew Prusak nie kryje swojego szczególnego
związku z Brodnicą, ceniąc
miasto za kameralny klimat i
spokój. Po latach pobytu na
wybrzeżu wrócił do Brodnicy dobrowolnie.
- Kiedy pytali Stanisława
Lema, czy chciałby mieszkać
w kosmosie, odpowiedział:
a po co? Daleko , ciemno,
zimno. Ja mam w Brodnicy
wszystko pod ręką – dodaje
z uśmiechem Zbigniew Prusak.

Tekst i fot.
Paweł Stanny

Pablo Picasso w szwedzkim krajobrazie
Miasta którym zależy na atrakcyjności turystycznej sięgają po
rozmaite sposoby, aby zwrócić
na siebie uwagę. Szwedzkie Kristinehamn poszło śladem Rotterdamu, Barcelony i Nowego
Jorku i zafundowało sobie pomnik według projektu Picassa.
Pomysł nie jest nowy, ale oryginalny i sprawdzony. Picasso
brzmi jak zaklęcie na wyobraźnię
nawet u tych, którzy za twórcą
tym nie przepadają. W portowym Rotterdamie Holendrzy
upamiętnili w pomniku z betonu
twarz przyjaciółki Picassa o imieniu Sylvette. Postać ta spodobała się również Amerykanom. W
1968 roku przy Bleecker Street
w Nowym Jorku stanęła licząca
36 stóp rzeźba Picassa pt. „Bust
of Sylvette”. Jeszcze wcześniej,
bo w 1961 roku, w hiszpańskiej
Barcelonie - mieście, w którym
Picasso kształcił się i mieszkał,
na frontonie szkoły architektury
(Escola d’Arquitectes de Barcelona) wykonano rysunek pt. La
Sardana (Sardana Dance).
Aby wykonać rzeźbę w plenerze trzeba zgody artysty, a
dziś (Picasso zmarł w 1973 roku)
jego spadkobierców. Mając upatrzone miejsce na pomnik, nad
brzegiem jeziora Vänern, około

Picasso – Pablo Picasso z
projektem rzeźby, który zrealizowano w Kristinehamn
Statua Picassa. Rzeźba
Picassa w Kristinehamn
6 km od Kristinehamn, wystąpiono o pozwolenie na wykorzystanie pracy Pabla Picassa pt. „Les
dames de Mougins”. Należy ona
do cyklu poświęconego ostatniej żonie Picassa – Jacqueline
Roque. Odpowiedź z Francji,
gdzie mieszkał Picasso, przyszła
szybko i brzmiała: ”Oui Picasso
7.7. 1964”. Mistrz opowiedział
krótko “tak” (oui) i sprawa była
załatwiona. Realizację zamie-

rzenia powierzono w 1965 roku
norweskiemu artyście Carlowi
Nesjarowi. Rzeźba została wykonana z płynnego białego cementu, który został wstrzyknięty do
formy napełnionej kamieniami.
Całość została następnie wypiaskowana dla usunięcia zbędnych
elementów. Szwedzi twierdzą,
że taka konstrukcja monumentu
pozwoli mu przetrwać dobre 2
tysiące lat.
Rzeźba Picassa nad jeziorem
Vänern (Valö Bay) w pobliżu Kristinehamn liczy 15 metrów wy-

sokości. Główny filar pomnika
ma 1,65 metra średnicy. Oprócz
niego rzeźbę tworzą dwa skrzydła. Jedno z nich waży około 8
ton i ma rozpiętość 6x4 metry.
Momument jest prawdopodobnie największą wykonaną pracą
Picassa. Przyciąga turystów z
Europy i całego świata. Nie brakuje tam oczywiście i Polaków, w
tym również z Brodnicy.
Chodź sami Szwedzi przyznają, że rzeźba nie wszystkim może
przypaść do gustu, miejsce
gdzie ją ulokowano jest niezwykle urokliwe. Szczególnie przyjemnie dotrzeć tu statkiem M/S
Hulda (podróż trwa ok. godziny).
Płynąc nim, na linii brzegowej
mija się zielone tereny, piękne,
stylowe wille oraz liczne kawiarnie i restauracje. Samo jezioro
pełne jest małych i dużych łodzi
z amatorami sportów wodnych
na pokładzie.

Tekst i reprodukcje:
Paweł Stanny
Wykorzystano materiały z
książki Bo Dahlgerena i Svena
Fagermana „Bilder fran Kristinehamn”

Ocalone w obiektywie. Okienko Ryszarda Kapuścińskiego

Flisacy na Drwęcy
Portret
Czesława Niemena

Portret kobiety

Jedna z prac w ołówku

Pojezierze
Brodnickie ma wiele skarbów.
Jednym z nich są lasy
stanowiące źródło niezbędnego dla przemysłu drewna. Od czasów
powojennych po lata
60. surowiec ten spławiano Drwęcą. Spływy
zaczynały się zwykle na
jeziorze Strażym. To tam
zwożono drzewa ścięte
w okolicach Zbiczna i
Cichego. Kolumna wyruszała ze Strażymia i Skarlanką docierała na Bachotek. To właśnie tam
około 1960 roku reporter

„Polityki” z Warszawy
Ryszard Kapuściński
natrafił i opisał pracę flisaka Józefa Jagielskiego.
Flisacy pochodzili zwykle z miejscowości, w
których wycinano drzewa. Praca ich wymagała
siły i zręczności. Mieli
też opanowaną technikę
budowy tratw. Polegała
ona na trwałym łączeniu
2-3 bali na lewej burcie
i tyle samo na prawej.
Pomiędzy obie burty
wpuszczano luzem kilka
drewnianych bali. Taki
zabieg pozwalał uela-

stycznić tratwę. Łatwiej
ją było wyprowadzić,
kiedy trafiła na przeszkodę. Załogę tratwy
stanowił sternik zwany
retmanem i pomocnicy,
których praca była niezbędna, kiedy prąd rzeki
kierował tratwę ku brzegowi lub kiedy był duży
zakręt. Transporty drewna docierały docelowo
do tartaków w Brodnicy
lub Golubiu-Dobrzyniu.
Ostatni flisacy – śródlądowi marynarze na
Drwęcy, zniknęli na zawsze z panoramy pojezierza w latach 70-tych
– XX wieku.
Paweł Stanny

Fot. ze zbiorów Zbigniewa Ziółkowskiego
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Jak pan ocenia brodnicki
piknik i atrakcyjność takiej
imprezy dla mieszkańców?

Pana recepta na zdrowie i dobrą kondycję na co
dzień?

dzaju „urządzeniem” funkcjonującym długodystansowo,
dla którego ruch jest podstawową formą zachowania
pewnej sprawności.

Robert Korzeniowski
w Brodnicy
- Trzeba zaprzyjaźnić się
ze swoim organizmem. Nie
należy traktować go jak wroga, z którym należy walczyć.
Każdy z nas jest pewnego ro-

Przyrównam to do samochodu. Jeśli postawimy go
na parkingu na dobrych kilka
lat i nie będzie on w tym czasie używany, to jeśli byłby to
najlepszy model na świecie,
przestanie on jeździć. I to
samo jest z każdym z nas.
Jak sobie usiądziemy na
dobre w fotelu, to niezależnie od tego jaki potencjał
genetyczny byśmy posiadali,
bez ruchu i ćwiczeń nic dobrego nie osiągniemy. Trzeba zwracać uwagę na to co
się je. Jaką mamy higienę
pracy i wypoczynku. Aktywność fizyczna jest jednym ze
sposobów na zdrowe, dobre
życie.
Ma pan jakieś sportowe i

Fot. Paweł Stanny

Biegi i rekreacja. Korzeniowski w biegu Anny Wazówny

Wśród miłośników nordic walking - Robert Korzeniowski

Przed otwarciem pikniku odbył się wyścig rowerowy dla
dzieci, zawody w kręgle, turniej
tenisa stołowego, biegi dla dzieci po parku Chopina oraz marsz
z kijkami po parku Jana Pawła II
pod hasłem „ Z kijkami po zdrowie”. Ważniejszym punktem pikniku był bieg na 10 kilometrów

pt. „II Dycha Anny Wazówny”.
Startowało 120 zawodników
z Polski, w tym słynny polski

Kronika Sparty

olimpijczyk Robert Korzeniowski. Spośród brodniczan najlepszy wynik i drugie miejsce wywalczył Kamil Nartowski. Trasę
biegu pokonał w 32 minuty i 54
sekundy. Do zwycięzcy stracił
zaledwie siedem sekund. Wśród
brodniczanek najlepszy wynik
osiągnęła Marlena Kępczyńska z
MUKL Brodnica, zajmując drugą
lokatę. W rywalizacji na wózkach
zwyciężył Mariusz Jakubowski z
Brodnicy.
W typowo rozrywkowej części imprezy wystąpił współorganizator pikniku – Ryszard Rynkowski (prezes Fundacji Dary
Losu) oraz Monika Kuszyńska z
zespołem.

(sta)

Fot. Nadsłana

1 czerwca na terenie miasta
zorganizowano Rodzinny Piknik
Integracyjny pod hasłem „Razem ruszajmy po zdrowie”. Z tej
okazji rozegrano zawody i turnieje sportowe z różnych dyscyplin oraz zabawy dla dzieci. Nie
zabrakło też dobrej muzyki.

Na mecie biegu II Dycha Anny Wazówny

rekreacyjne plany na przyszłość?
- Cóż, nie jestem już nastawiony na osiąganie w
sporcie konkretnych wyników. Pracuję jako szef biura
ubezpieczeń rynku sportu
Mentor. Spełniam się stałą
regularną fizyczną aktywnością. Zapewne pod koniec
lipca wezmę w Warszawie
udział w biegu na 10 km ku
czci bohaterów powstania
warszawskiego.
Tu jako ciekawostkę dodam, że będę przewodził grupie blisko 200 adwokatów.
Ta grupa zawodowa też ma
coraz większą świadomość,
że nie wystarczy znać się na
kodeksie lub być specjalistą
od prawa, lecz trzeba być
zdrowym i aktywnym, bo
tego wymaga nowoczesne
społeczeństwo.

* W 28. kolejce rozgrywek
IV ligi 30 maja, Sparta pokonała ostatni zespół w tabeli:
Unię Janikowo 3:0
* W zaległym meczu 18.
kolejki przełożonym z 30
marca Sparta zmierzyła się
z
Pomorzaninem Toruń.
Podopieczni trenera Macieja
Grzybowskiego przegrali 1:2
(0:1). Gola dla brodnickiego
klubu zdobył w 53 minucie
Łukasz Ciechowski.
* W
zaległym meczu
19. kolejki przełożonym z 6
kwietnia Spartanie zmierzyli
się na wyjeździe z Włocłavią Włocławek, ulegając 5:2.
Bramki dla Sparty: Mateusz
Prylewski w 24 minucie i Adrian Kozłowski z 71 minucie.
* W kolejnym zaległym
meczu 12. kolejki rozegranym 12 czerwca Sparta pokonała Szubiniankę Szubin
2:0. Bramki dla Sparty strzelili: Piotr Buchalski w 8 minucie i Arkadiusz Kozłowski w
19 minucie.
• W 29. kolejce, w meczu
rozegranym 15 czerwca,
Sparta uległa zespołowi Krajny Sępólno Krajeńskie 0:3.

Zebrał: Paweł Stanny

Fot. Damian Marchlewicz

Po prostu trzeba się ruszać

Brodnica kontra Nowe Miasto Lub.

Szachy. Zwycięski rewanż
W Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się mecz szachowy
BRODNICA – NOWE MIASTO LUBAWSKIE. Inicjatorem
pojedynku miast był Jan Marchlewicz, który skompletował silną drużynę brodniczan. Po raz ostatni taki mecz miał
miejsce 21 listopada 2004 roku. Rozegrano go w Nowym
Mieście Lubawskim i zakończył się wynikiem 21 do 19
dla gospodarzy. Z tamtego meczu w obecnym pojedynku
w drużynie z Brodnicy grało 8 zawodników, a w drużynie
z Nowego Miasta Lubawskiego 4 zawodników. Brodnicki
zespół okazał się bardzo silną drużyną, wygrywając mecz
w stosunku 22 do 8.
SENIORZY :
1. Janusz Wojtarowicz – Eugeniusz Tuszyński 1-1, 2.
Damian Marchlewicz – Feliks Stachowicz 1-1, 3. Andrzej
Sędłak- Mariusz Bartowski 0-2, 4. Marcin KołodziejskiKrzysztof Zawadzki 2-0, 5. Zygmunt Klawczyński- Roman
Biegajski 1-1, 6. Henryk Milewski – Zdzisław Mędrek 2-0,
7. Dariusz Kieliszek – Rafał Żorański 1,5-0,5, 8. Marcin
Marchlewicz – Artur Wolski 1-1, 9. Robert Brzeziński – Łukasz Nowak 1-1, 10. Jan Marchlewicz – Mirosław Dejna
2-0.
KOBIETY: 1.Iwona Schmeichel – Katarzyna Świniarska
2-0, 2.Monika Maćko – Kornelia Fimiarz 2-0
JUNIORZY: 1.Artur Marchlewicz – Michał Grunberg 2-0,
2. Kacper Marchlewicz – Rafał Kłosowski 2-0, 3. Mateusz
Marchlewicz – Mateusz Dziodko 1,5-0,5.
(MR)

Fot. Paweł Stanny

Z Robertem Korzeniowskim, polskim olimpijczykiem, gościem Rodzinnego
Pikniku Integracyjnego „Razem ruszajmy po zdrowie” rozmawia Paweł Stanny

- Taki festyn to bardzo
miłe przeżywanie weekendu. Okazuje się, że nie trzeba
wcale być skazanym tylko na
telewizor albo licytowanie
kto kupił w markecie tańszą
karkówkę na grilla.
Czas można podzielić zarówno na dużą zabawę integracyjną, jak też na spotkanie
rodzinne lub towarzyskie. To
zależy wyłącznie od nas samych. Na brodnickim pikniku
udało się stworzyć znakomity klimat.
Spotkałem tu osoby na
wózkach i chodzące o kulach. Wszyscy się tu razem
odnajdujemy.

11

Sport i wypoczynek

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków odbył się organizowany co roku festyn rekreacyjny. Oprócz rozmaitych atrakcji rozrywkowych i kulinarnych zorganizowano też zawody sportowe. Przy
pięknej pogodzie na festynie bawiła się społeczność z
kilku brodnickich osiedli.

Plaża nad jeziorem Niskie Brodno
29 czerwca, godz. 9.00
TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ

Wioślarstwo. Akademicy się spisali

Ziemia Michałowska
Miejski Miesięcznik Społeczno-Kulturalny

W dniach 15- 16 czerwca na torze regatowym w Kruszwicy odbyły się w Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie. W zawodach bardzo dobrze spisali się byli wychowankowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Remus,
reprezentujący obecnie barwy AZS Toruń zdobywając łącznie sześć medali, w tym dwa złote.
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Wyniki. Mateusz Zieliński: I miejsce - czwórka długa bez
sternika, IIIm.– czwórka krótka bez sternika; Karol Skowroński: Im. – ósemka, IIm. – czwórka długa bez sternika;
Jakub Sochacki: IIIm. – czwórka długa bez sternika, IIIm. –
czwórka krótka bez sternika.
(MR)

Mateusz Zieliński (pierwszy od lewej) i Jakub Sochacki( trzeci od lewej)

