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STARÓWKA. Odnowione w ub. roku elewacje
kamienic Starego Miasta Brodnicy nabrały blasku

Wspólnymi siłami
łatwiej remontować
burmistrz Brodnicy. - Wszystkie te wnioski dotyczą budynków, które nie posiadają indywidualnego wpisu do rejestru
zabytków, ale znajdują się na
obszarze objętym ochroną
konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację
celową zgodnie z obowiązującym na terenie naszego miasta prawem miejscowym.
Oceny wniosków dokonała
komisja powołana przeze
mnie odpowiednim zarządzeniem. W jej składzie znajduje
się Tadeusz Urbański - przewodniczący oraz członkowie:
Andrzej Czyżewski i Marek Kinal z Urzędu Miejskiego oraz
Bogdan Majczuk, reprezentujący Radę Miejską.
W tym roku w budżecie
miasta na prace konserwatorskie i restauratorskie zagwarantowano 200 tys. zł. Ze
względu na ograniczone możliwości finansowe najwyższe
dofinansowanie może wynosić 40 proc. wartości całego
remontu, nie więcej jednak niż
30 tys. zł.

Komisja rozpatrzyła pozytywnie w całości pięć wniosków. Prace planowane do
wykonania przez osoby składające wnioski są zgodne z
ideą zawartą w uchwale inicjującej proces dotowania prac.
- Podobnie, jak w poprzednim roku, dokonując oceny
wniosków największy nacisk
położylismy na to, co jest widoczne dla każdego obywatela naszej lokalnej społeczności
- mianowicie najwyżej oceniano prace elewacyjne - dodaje
przewodniczący komisji, dyrektor Tadeusz Urbański.
Już wkrótce nowego wygladu nabiorą kamienice przy
ul. Duży Rynek 1, 31 i 25-29,
kamienica przy ul. gen. Józefa Hallera 14 oraz kamienica
położona przy ul. Kamionka
15/1.
Łączna kwota przyznanych
dotacji na to zadanie w roku
2013 wynosi aktualnie 119.315
zł. Do rozdysponowania zostało jeszcze 80.685 złotych.
(rwi)

Rysunek: M. Iwanowska Ludwińska

Poprawa wyglądu estetycznego budynków, znajdujących
się w obrębie Starówki, to
efekt współpracy władz miasta z właścicielami kamienic.
W tym roku remontów w strefie objętej ochroną konserwatorską będzie jeszcze więcej.
Dzięki uchwale podjętej
przez Radę Miejską w czerwcu
2011 roku w sprawie „przyjęcia zasad i trybu udzielania
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,
położonych na terenie Gminy
Miasta Brodnica”, w ub. roku
odnowiono cztery kamienice.
Teraz kolejnych pięć czeka na
lifting.
Do tej pory z dofinansowania
miasta skorzystali właściciele
kamienic przy: ul. Kopernika
14, ul. Duży Rynek 6, ul. Kopernika 9 oraz ul. Hallera 17.
- Do końca września ubiegłego roku, do Urzędu Miasta wpłynęło 12 wniosków o
udzielenie takiej celowej dotacji – mówi Jarosław Radacz,

Fot. Paweł Stanny

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Brodnicy i wszystkim gościom odwiedzającym
nasze piękne miasto życzymy zdrowia, pogody ducha i radości
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech te święta będą dla Państwa czasem refleksji i chwilą
oddechu od codzienności. Niech pozwolą nam wszystkim pogłębić
wiarę w drugiego człowieka i z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzymy radosnego świętowania w rodzinnym gronie.
Brodnicka Starówka z roku na rok pięknieje, nabierając kolorów.
Na razie z wieży zamkowej wypatrujemy upragnionej wiosny....

Trudno będzie
wybrać naj...
W Brodnickim Domu Kultury
przygotowania do wyborów
Miss Ziemi Michałowskiej
nabierają tempa. Wielki finał
odbędzie się 12 kwietnia. Przed
publicznością zaprezentuje się
dziesięć kandydatek.
Panie przedstawiamy
na str. 14

Jarosław Radacz
Burmistrz Brodnicy

Marek Hildebrandt
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brodnicy

Na turystyczne targi z Ziemią Michałowską
Brodnica po raz pierwszy zaplanowała udział w Międzynarodowych Targach
Turystycznych we Wrocławiu, które
odbywać się będą od 5 do 7 kwietnia.
Miasto przedstawi ofertę turystyczną
i kulturalną skierowaną do turystów
zamierzających odwiedzić Brodnicę i jej
okolice. Zaprezentuje wiele różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych.
Przede wszystkim będą promowane
oferty na wymarzone city break, czyli
na tzw. krótki wyjazd. Jest to świetna
alternatywa wypoczynku dla osób,
które nie mogą sobie pozwolić na długi

urlop. Takie wyjazdy pozwalają nie tylko
odpocząć, ale też poznać liczne atrakcje
miasta, regionalną kuchnię, skorzystać z
bogatej oferty kulturalnej stolicy Pojezierza Brodnickiego.
Na stoisku Brodnicy znajdą się materiały promujące walory przyrodnicze,
historyczne i turystyczne miasta. Do
Wrocławia pracownicy Urzędu zabiorą
również marcowe wydanie miesięcznika
Ziemia Michałowska, w którym przygotowaliśmy specjalne strony poświęcone
naszemu miastu. Mamy nadzieję, że
informacje i ciekawostki przedstawione

w tym numerze nie tylko zainteresują
potencjalnych turystów, którzy planują
odwiedzić Brodnicę, ale także samych
brodniczan.
Przedstawicieli branży turystycznej,
którzy zechcą zaprezentować się na
stoisku naszego miasta prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie się do Wydziału
Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej i Informacji UM w Brodnicy, pok. 201. Czekamy na Państwa foldery oraz gadżety
promocyjne w Urzędzie do 3 kwietnia
(poniedziałek ) do godz. 15:30.
(rwi)

Nagroda za
dobre stopnie
Burmistrz Jarosław Radacz spotkał się z najlepszymi
uczniami szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę miasta
Brodnica. Prymusi otrzymali
stypendia i gratulacje od gospodarza miasta.
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Punkt pocztowy na Karbowie

Fot. Paweł Stanny

Od 11 marca rozpoczęła działalność nowa Agencja Pocztowa przy ul. Łyskowskiego 3. Mieszkańcy osiedla Karbowo nie
muszą więc odbierać już listów poleconych przy ul Pocztowej.
Mogą to zrobić na swoim osiedlu. Jednak otrzymując awizo,
powinni zwrócić uwagę na podany adres odbioru przesyłki. W
większości przypadków będzie to adres nowego punktu. Przy
ul. Łyskowskiego można załatwić większość spraw.
Można odbierać i nadawać przesyłki, dokonywać wpłat (także
do ZUS, US i abonamentu RTV), można kupić znaczki, koperty,
kartki pocztowe itp. Agencja Pocztowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00.

(rwi)

Nagroda za dobre stopnie
Burmistrz Jarosław Radacz spotkał się z najlepszymi
uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez gminę miasta Brodnica. Prymusi
otrzymali stypendia i gratulacje od gospodarza miasta.
Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. Uchwała Rady Miejskiej z 7 kwietnia 2011 r. określa wymagania,
które musi spełnić uczeń, aby stypendium otrzymać. Uczeń
gimnazjum powinien postarać się o średnią ocen 5,00 z języka
polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki,
chemii, informatyki i języków obcych. W liceum średnia ocen
wynosić powinna 4,8 z przedmiotów: polskiego, matematyki,
historii, biologii, geografii, fizyki i astronomii, chemii, wiedzy
o społeczeństwie, informatyki oraz języków obcych. Zarówno
w gimnazjach, jak i liceach nagradza się stypendiami po trzech
uczniów z danej klasy-poziomu. Stypendium dla gimnazjalisty
ustalono w wysokości 100 zł miesięcznie, dla licealisty 200 zł.
W gronie stypendystów z Zespołu Szkół nr 1 - (Gimnazjum
nr 2 i III LO) znaleźli się: Martyna Maziarska, Jagienka Wójcik,
Maria Chełmińska, Agata Paterewicz, Weronika Wiśniewska,
Artur Martewicz, Joanna Szyszkowska, Karolina Wielgat,
Szymon Dąbrowski, Marta Stypułkowska, Remigiusz Lipiński,
Karolina Woźniak, Joanna Domeracka, Joanna Kożuchowicz,
Aneta Dec, Magdalena Kowalkowska. Wśród prymusów z
Gimnazjum nr 1 znaleźli się: Katarzyna Horszczaruk, Natalia
Kłosowska, Wiktoria Zalewska, Ewelina Kalisz, Dominika Anzel, Adrian Lurka, Christoph Mańszewski, Daria Lewandowicz
oraz Karolina Kulka.

Fot. Paweł Stanny

(sta)

Burmistrz wręczał stypendia indywidualnie

Z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa”, na Sali
Wielkiej Pałacu Anny Wazówny
zorganizowano okolicznościowe
spotkanie. Była okazja do podsumowania działalności i podziękowań.
Stowarzyszenie powstało w
2003 roku z inicjatywy Elżbiety Błaszkiewicz, która przez kilka
lat była prezesem „Od Nowy”.
Do dziś liczba członków znacznie wzrosła. Powiększył się także
znacznie zakres zadań realizowanych przez to stowarzyszenie,
które należy obecnie do wyjątkowo aktywnych. Z okazji 10-lecia
działalności, burmistrz Brodnicy
Jarosław Radacz wręczył sześciu
paniom należącym do stowarzyszenia Medale Miasta Brodnicy.

Głosują radni Rady Miejskiej w Brodnicy

SESJA RADY MIEJSKIEJ

O śmieciach, zabytkach i zwierzętach…
14 marca na kolejnej sesji spotkali się brodniccy
rajcy. Najważniejszym wydarzeniem sesji było przyjęcie uchwał dotyczących
gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Jako pierwsze, rajcy rozpatrzyli projekty uchwał w
sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy
oraz warunków i sposobu
ich przyznawania, a także
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta
Brodnicy na lata 2013-2016.

Zdecydowano o udzieleniu
dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy budynkach położonych
na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków, na terenie Brodnicy, miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
Brodnicy
dla obszaru położonego w
rejonie ulicy Okrężnej i gen.
Władysława Sikorskiego do
granic miasta z gminą Brodnica.
Przyjęto program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na

terenie Brodnicy w br. (o tej
i innych uchwałach piszemy
szerzej na kolejnych stronach ZM). Rada decydowała
o Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Brodnicy
na lata 2007-2014, zmianach
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,
ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
podatkowych, zmianach w
Statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Ignacego Łyskowskiego
w Brodnicy, przeznaczeniu
do sprzedaży gruntów po-

łożonych przy ul. Długiej w
Brodnicy.
Rada zajęła się także określeniem wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianą uchwały
w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatwierdzono plan pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Brodnicy na br.
(sta)

Piórem o historii regionu
Karolina Woźniak z III LO w Brodnicy i Weronika Berent z gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim
zostały laureatkami w tegorocznej, piątej edycji Wojewódzkiego
Konkursu im. gen. bryg. Elżbiety
Zawackiej ,,Oni tworzyli naszą historię”. Do konkursu można było
nadsyłać prace pisemne o tematyce „O wydarzeniach” lub „O ludziach” w dwóch kategoriach: dla
gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Prace „O wydarzeniach” przedstawiają relacje żyjących w naszym
regionie uczestników i świadków
historycznych wydarzeń. Prace „O

ludziach” przedstawiają sylwetki
wywodzących się z naszego regionu znanych i nieznanych bohaterów historycznych wydarzeń,
lub osób spoza regionu biorących
udział lub będących świadkami
takich wydarzeń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Karolina Woźniak napisała pracę o
historii Kazimierza Psuty z Brodnicy, piekarza i byłego żołnierza dywizji pancernej gen. Maczka. Weronika Berent z kolei opisała sylwetkę
Witolda Kiedrowskiego. Laureatki
odebrały nagrody 19 marca w Sali
Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu.
(sta)

Kazimierz Psuty – bohater opowieści
Karoliny Woźniak

SPOŁECZEŃSTWO. Czek i medale na jubileusz od burmistrza

Prężna, przyjacielska wspólnota
Otrzymały je: prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Od Nowa” – Teresa Więckiewicz,

Elżbieta Błaszkiewicz, Teresa Pieczyńska, Teresa Wierzchowska,
Wiesława Sułkowska i Anna Zie-

Członkinie stowarzyszenia z medalami od burmistrza

laskiewicz. W dowód uznania
burmistrz wręczył na ręce prezes
stowarzyszenia również czek na
kwotę 2000 złotych.
Podczas spotkania zaprezentowano widowisko satyryczne przygotowane przez panie należące
do „Od Nowy”. Po części oficjalnej, w Sali Bankietowej pokazano
z kolei rękodzieła członkiń stowarzyszenia. Swoje prace na wystawę przekazały panie: Stawiak,
Żogała, Kowalska, Mańkowska,
Nastały, Głowacka, Preczyńska,
Twarogowska, Dembek, Schuetz,
Zakrzewska, Derlicka, Wierzchowska, Nobis i Sułkowska.
Tekst i zdjęcia: Paweł Stanny

ZDROWIE

Pomoc medyczna
pod nowym adresem
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi świadczenia
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej Kujawsko-Pomorski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 16
marca, od godz. 8.00, mieszkańcy
Brodnicy oraz powiatu brodnickiego będą mogli korzystać z tej formy
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w
przychodni NZOZ NovaMed przy ul.
Cichej 12 ( tel. 56 697-06-66). Punkt
czynny będzie codziennie od godz.
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz
całodobowo w dni świąteczne i
wolne od pracy.

Jan Raszeja
rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia
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GOSPODARKA KOMUNALNA. Kto zdecyduje się segregować, zapłaci mniej za wywóz

Osobiście lub przez internet

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe
zasady odbioru odpadów
komunalnych.
Obowiązek
podpisania
umowy z firmą wywozową
przejmie gmina Miasta Brodnica. Jej zadaniem będzie
między innymi wyłonienie w
drodze przetargu firmy, które będzie odbierać odpady
komunalne od wszystkich
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
Brodniccy radni, uchwalając tzw. ”uchwałę śmieciową” zdecydowali, że mieszkańcy będą płacić za śmieci
„od osoby”. Radni uznali, że
właśnie ta metoda, mimo
że niedoskonała, będzie
najbardziej sprawiedliwą i
zdecydowaną większością
głosów uchwałę zaproponowaną przez władze miasta przyjęli podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Określając stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wzięto pod
uwagę wskazane w ustawie
z 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gmi-

Fot. Paweł Stanny

Uchwały „śmieciowe”
już przegłosowane

Dotychczas odbiorem śmieci z terenu Brodnicy zajmowały się ekipy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Kto będzie robił to po 1 lipca, okaże się po rozstrzygnięciu przetargu
nach czynniki decydujące
o wysokości opłat w określonych sytuacjach. Należą
do nich: liczba mieszkańców zamieszkujących daną
gminę; ilość wytwarzanych
na terenie gminy odpadów
komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami
komunalnymi;
przypadki,

W zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące
odpady komunalne:
- niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne;
- szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
odpady zielone, przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
chemikalia i zużyte opony, zebrane w
sposób selektywny;
- odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny
pochodzące z prowadzenia drobnych
prac niewymagających pozwolenia na
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy
lub wykonania robót;
- niesegregowane zmieszane odpady komunalne w ilości 1500 litrów
rocznie, od jednej osoby zamieszkałej
na terenie nieruchomości;
- szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające

w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych
nieruchomościach odpady
powstają sezonowo.
- Elementy te stanowiły podstawę do obliczenia
stawki opłaty – mówi wiceburmistrz Krzysztof Hekert.
- Przy obliczeniu wysokości
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wzięliśmy
również pod uwagę rodzaj
zabudowy oraz odległości
pomiędzy poszczególnymi
nieruchomościami.
Podczas dokonywanych kalkulacji została uwzględniona
także zasada minimalizacji
kosztów ponoszonych przez
społeczność lokalną, która
zostanie nimi obciążona.
Ważny czynnik przy ustalaniu opłaty stanowiły koszty funkcjonowania systemu

Mieszkańcy Brodnicy, składając deklarację śmieciową
określą szczegóły rozliczania za wywóz śmieci. Zdecydują również czy będą segregować śmieci, czy nie.

gospodarowania odpadami
komunalnymi, które zgodnie z ustawą obejmują
koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych; tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi
administracyjnej tego systemu.
Ostatecznie przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które będą zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 10,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
i stawkę w wysokości 17 zł
miesięcznie od osoby, która
nie będzie przestrzegać selekcji śmieci.
W Brodnicy zorganizowanym systemem odbierania
odpadów
komunalnych
zostaną objęte tereny, na
których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast odbiór
odpadów z terenów niezamieszkałych (instytucje, zakłady pracy, sklepy, jednostki
oświatowe itp.) będzie odbywał się na dotychczasowych
zasadach z tym, że firma odbierająca odpady komunalne, będzie musiała posiadać
wpis do rejestru działalności
regulowanej prowadzonej
przez burmistrza. Wpis ten
zastąpi dotychczasowe decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
(rwi)

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych generalnie to spółdzielnia, wspólnota lub
administrator będą składali deklarację w ich imieniu.
Natomiast właściciele domów jednorodzinnych muszą to
zrobić osobiście. Warto przypomnieć, że przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Pierwsze deklaracje należy złożyć do dnia 31 maja
2013 r. w Biurze Ochrony Środowiska UM w Brodnicy.
Istnieje również możliwość złożenia deklaracji drogą
elektroniczną przy pomocy podpisu kwalifikowanego
lub profilu zaufanego (trzeba go posiadać).
- W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do burmistrza nową deklarację w
terminie 14 dni od nastąpienia zmiany – informuje Tadeusz Urbański, dyrektor Wydziału Zarządzania Przestrzenią, Środowiskiem i Infrastrukturą Miejską.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku,
w razie niezłożenia deklaracji albo w sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
burmistrz Brodnicy określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
(rwi)

Ekobox
zaprasza
na festyn
20 kwietnia, działająca przy Zespole Szkół nr 1 w
Brodnicy grupa młodych ekologów Ekobox, zaprasza
na festyn ekologiczny. Impreza odbędzie się na Dużym
Rynku od godziny 11. Program festynu wypełnią występy zespołów młodzieżowych z Brodnicy. Odbędzie się
również zbiórka elektrośmieci, np. zużytych baterii, zepsutych monitorów i komputerów oraz zużytego sprzętu
AGD. Za oddane śmieci wręczane będą talony, które z
kolei można będzie zamienić na nagrody. Podczas festynu przewidziano także zabawy dla najmłodszych dzieci.
Organizatorzy serdecznie zapraszają.
Julia Stanny

Warto wiedzieć
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
odpady zielone, przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
chemikalia i zużyte opony, zebrane w
sposób selektywny, w każdej ilości;
- odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny
pochodzące z prowadzenia drobnych
prac niewymagających pozwolenia na
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy
lub wykonania robót, odbierane będą
w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w ilości 300
kg rocznie, od zamieszkałej nieruchomości bądź lokalu.
Ustalona została również częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne – 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 - 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, jednak nie

rzadziej niż dwa raz w miesiącu.
2. Ustalona została również częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości:
1) przeterminowane leki – w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich
pracy;
2) zużyte baterie i akumulatory – w
punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach pracy oraz dwa razy do roku bezpośrednio
od właściciela nieruchomości;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – w
godzinach pracy oraz dwa razy do roku
bezpośrednio od właściciela nieruchomości;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – w
godzinach pracy oraz dwa razy do roku
bezpośrednio od właściciela nieruchomości;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe
pochodzące z prowadzenia drobnych
prac niewymagających pozwolenia na

budowę, zgłoszenia zamiaru budowy
lub wykonania robót – w punkcie
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych – w godzinach pracy; z
zastrzeżeniem § 2 ust. 4;
6) chemikalia i zużyte opony – w
punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach pracy oraz dwa razy do roku bezpośrednio
od właściciela nieruchomości.
Punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w
sobotę w godzinach od 7.00 do 14.00.
Właściciele nieruchomości mogą
samodzielnie dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebrane w sposób selektywny, odpady komunalne określone w
§ 3 ust. 2 pkt. 2 – 6 wyżej wymienionej
uchwały.
Właściciele nieruchomości mogą
samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny, określone w §
3 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały ,
z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
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ZWIERZĘTA. Przyjęto program opieki
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRODNICY
Informuję o drugim naborze wniosków
o udzielenie dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru, położonych na
terenie Gminy Miasta Brodnicy
na rok 2013.
Wnioski należy składać w terminie do 10 kwietnia
2013 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego, bip.brodnica.pl,
menu tematyczne: zagospodarowanie przestrzenne
miasta, zakładka: dotacja celowa na prace...”

Komunikat

TWÓJ PIES – TWOJA KUPA!
Coraz częściej można spotkać na naszych chodnikach załatwiającego się psa i właściciela, który
udaje, że tego nie widzi. Jak długo jeszcze będziemy przeklinać wpadając w śmierdzące pułapki w
parku i na chodnikach?
Wiemy, że pies jest najlepszym przyjacielem
człowieka. Wierny, oddany, jak potrzeba to ratuje zagubione dzieci i zapewne gdyby mógł posprzątać po
sobie, zrobiłby to. Niejeden nawet próbuje grzebiąc
w trawniku ile sił w łapach, by zatrzeć ślady swojej
„zbrodni”. Ale najczęściej bezskutecznie! Natomiast
właściciel jest bezduszny wciąż nie czuje się w
obowiązku by sprzątać po swoim czworonogu. Na
zwróconą uwagę często się obraża albo jest mocno
zdziwiony, że właścicielem psiej kupy jest właściciel
psa. Są mieszkańcy miasta, którzy potrafią w ramach
opieki nad swoim czworonogiem po nim posprzątać,
lecz nie zawsze spotyka się to z szacunkiem dla tych,
co dbają o czystość naszego otoczenia.
Psie odchody są przechowalnią wielu groźnych
organizmów. Na zabrudzonych chodnikach i trawnikach, w parku oraz między blokami czyhają różne
zarazki, np. pierwotniaki wywołujące toksoplazmozę,
szczególnie groźną dla kobiet w ciąży. Odchody
mogą być przyczyną zapalenia mózgu i opon mózgowych.
Zdarza się, że objawy są trudne do odróżnienia od
tych, które objawiają się zwykłą grypą. Zazwyczaj
leczenie kończy się kilkutygodniowym podawaniem
antybiotyków.
Właściciel nie sprzątający po swoim psie nie zdaje
sobie sprawy, że on też jest narażony na zakażenie
chorobami znajdującymi się w odchodach. Jego
pies biega po chodnikach oraz trawnikach i na
łapach oraz na pysku przenosi te same zarazki, które
mogą pochodzić od niego lub innego, którego kupa
była nie sprzątnięta i zostanie przeniesiona do jego
mieszkania.
Mogą zarazić się jego dzieci lub wnuki, które z tym
psem będą się bawić nawet przez podanie łapy.
Apeluję o odpowiedzialność, jeżeli właściciel psa
nie czuje się w obowiązku sprzątania to proszę sąsiadów, znajomych, krewnych, którzy mają obowiązek
zareagować. Straż Miejska reaguje ale wszędzie być
nie może, a szczególnie w momencie załatwiania się
przez psa.
Każde zgłoszenie, zrobione zdjęcie aparatem
komórkowym załatwiającego się psa i asystującego
właściciela jest przez Straż Miejską rozpatrywane.
W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta – kto nie sprząta po swoim
pupilu, popełnia wykroczenie obwarowane mandatem karnym, w wysokości od 20 do 500 zł.
W Urzędzie Miejskim są wyłożone bezpłatne zestawy do sprzątania psich odchodów. Zestawy z psimi
odchodami można wrzucać do wszystkich koszy na
terenie miasta. Naucz się sprzątać po swoim przyjacielu – sam unikniesz choroby i ochronisz innych
przed jej skutkami.
Marian Chwiałkowski
Szef Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

„Reksio” zadba o bezdomne psy i koty
Podczas marcowej sesji
Rady Miejskiej w Brodnicy, samorządowcy przyjęli
program „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt w Brodnicy w 2013
roku’. Program przyjmowany jest każdego roku na
mocy ustawy z 16 września
2011 roku.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt w Brodnicy na rok
2013 obejmuje w szczególności psy i koty, gdyż skala
bezdomności tych zwierząt
jest największa. Bezdomność

zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi
przyczynami są: porzucanie
zwierząt przez właścicieli,
niekontrolowane rozmnażanie oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji i kastracji.

Kierowane przez Mariusza Sarnowskiego schronisko
brodnickie „Reksio”, to jedna z najlepszych tego typu
placówek w kraju

Zadania opisane w programie realizować będzie
Towarzystwo Ochrony Praw
Zwierząt w Brodnicy w
schronisku dla zwierząt „Reksio”. Na gospodarstwo rolne
w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich
w 2013 roku wskazuje się
gospodarstwo prowadzone
przez Lecha Wiśniewskiego,
które znajduje się pod adresem: Gorczenica 89.
Wprowadzenie programu
skutkuje rozszerzeniem obowiązków gminy o kastrację
zwierząt w schroniskach,
konieczność określenia trybu zapewnienia miejsc dla
zwierząt gospodarskich oraz
zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych. W budżecie
miasta na rok 2013, na realizację programu przeznaczono 150 tys. zł.
(rwi)
Fot. Paweł Stanny

Pan Witek ze schroniska Reksio ze swoim pupilem

SPOŁECZEŃSTWO. Przemoc nie może być tematem zamiatanym pod dywan

Zgłoszenie przemocy jest pomocą
Powołany dwa lata
temu przez burmistrza
Brodnicy Miejski Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie ma
swoją siedzibę w budynku przy ul św. Jakuba 22.
Osoby tworzące zespół
to profesjonaliści, którzy
mają pomagać wszystkim tym, których dotyka
w rodzinach przemoc.
Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów, które
udzielają pomocy ofiarom
przemocy i ich bliskim.
- Do zadań naszego zespołu
interdyscyplinarnego należy w szczególności:
diagnozowanie
problemu
przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach
zagrożonych
przemocą mających na
celu przeciwdziałanie temu
zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowiskach
dotkniętych przemocą w
rodzinie oraz inicjowanie
działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w ro-

dzinie – mówi Alfred Józefiak, kierownik brodnickiego
MOPS-u. - Przemoc wobec
najbliższych jest przestępstwem. Ma ona kilka twarzy.
Możemy mieć do czynienia
z przemocą fizyczną, psychiczną ekonomiczną, seksualną. Ale zawsze osoba
stosująca przemoc domową
chce mieć władzę i kontrolę
nad partnerem.
W skład zespołu wchodzą
przedstawiciele Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej
Policji w Brodnicy, oświaty,
ochrony zdrowia oraz organizacji
pozarządowych.
Członkowie MZI zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i
danych, które uzyskali przy
realizacji zadań.
O tym, że w Brodnicy
mamy do czynienia ze zjawiskiem przemocy w rodzinie świadczą najlepiej
statystyki. Interwencja w
środowisku wobec rodziny
dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę tzw. „Niebieskiej Karty”.

W 2011 r. sporządzono 18
„Niebieskich Kart”, w tym:
dwie przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, jedną
pedagoga szkolnego, jedną
kuratora sądowego, 14 Komendę Powiatową Policji. 15
spraw zakończono, a trzy
nadal są prowadzone. W
2012 roku sporządzono 33

„Niebieskie Karty”, w tym:
cztery przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 29
przez Komendę Powiatową
Policji. 21 spraw zakończono, a 12 jest nadal w toku.
W 2013 r. Komenda Powiatowa Policji sporządziła już
osiem „Niebieskich Kart”.
(rwi)

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy - powstrzymaj przemoc – nie udawaj, że jej nie widzisz.
Na terenie miasta działają instytucje, które ci pomogą w takiej sytuacji.

Zgłoś się do:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy, ul. św. Jakuba
22, czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.0016.00, tel. 56 491-97-71.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ,
ul. Ustronie 2B, czynna: od poniedziałku do piątku w
godz. 7.30-15.00, tel. 56 498-49-33.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodnicy, ul. Św. Jakuba 22, czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel.
564-919-771.
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy , ul. Zamkowa 13, tel. 56 491-42-00, Tel. 112, 997 (całą dobę).

nr 3 (284), marzec 2013

Brodnica

Położenie
Brodnica, jedno z najpiękniejszych miast Polski, położona w północnowschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, nad rzeką Drwęcą, powiązana geograficznie z Pojezierzem Chełmińskim i Mazurskim, jest
administracyjnym i kulturalnym centrum historycznego regionu zwanego
ziemią michałowską.
Leży na skrzyżowaniu najważniejszych tras komunikacyjnych Europy i kraju. Połączenia drogowe i kolejowe, centralne położenie w atrakcyjnym turystycznie regionie, na styku dwóch parków krajobrazowych, w granicach
obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, z charakterystycznym szlakiem wodnym Drwęcy, czynią z Brodnicy doskonałą bazę wypadową do
zwiedzania bliższych i dalszych okolic.
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Artystyczna wizja przyjazdu króla Zygmunta III Wazy do swej siostry Anny Wazówny.
W tle XVII wieczna Brodnica

Historia i zabytki
Pierwsza wzmianka o
Brodnicy pochodzi z 1262
roku i mówi o zniszczeniu
krzyżackiego grodu przez
Jaćwingów. Następna z
1298 roku, wspomina o najeździe Litwinów.
Historycy uważają, że
właśnie rok 1298 należy
przyjąć jako datę nadania
praw miejskich Brodnicy.
Herbem miasta jest wizerunek otwartej prawej dłoni.
Dziś odczytujemy go jako
symbol praworządności i
gościnności.
W swej siedemsetletniej
historii Brodnica przeżywała
różne okresy. W 1920 r. na
stałe wróciła do Polski. Cztery lata później w mieście gościł prezydent RP Stanisław
Wojciechowski.
Mimo wielu burz dziejowych, które przechodziły
przez te tereny, w mieście
zachowało się dużo obiektów zabytkowych. Najbardziej charakterystycznymi
świadkami historii Brodnicy
są: dominująca nad miastem ponad 50 metrowa

wieża, która jest jedynym
zachowanym w całości
fragmentem zamku krzyżackiego, zbudowanego w XIII i
XIV wieku oraz zamek, który na początku był siedzibą
komturii krzyżackiej, potem
zaś stał się siedzibą starostów królewskich.
Obecnie w piwnicach
zamkowych mieści się muzeum. Odwiedzając muzealne sale: piwnic zamkowych,
barokowego spichlerza i
średniowiecznej
Bramy
Chełmińskiej, można się najwięcej dowiedzieć o historii
miasta i jego mieszkańców.
Koniecznie należy zobaczyć kościół farny z przełomu XIII i XIV wieku, średniowieczny układ zabudowy
starówki, z rzadko spotykanym trójkątnym rynkiem,
pozostałości gotyckiego ratusza, średniowieczną wieżę
Bramy Mazurskiej, spichlerz
nad Drwęcą, barokowy kościół i klasztor poreformacki

Klasztor franciszkanów wraz z płytą upamiętniającą internowanych w Brodnicy w 1831 roku
żołnierzy z korpusu gen. Rybińskiego

Pocztówka z czasów zaboru pruskiego przedstawiająca brodnicki rynek i pomnik ofiar wojny francusko- pruskiej
z II połowy XVII wieku z jedynymi w Polsce relikwiami św. Antoniego- patrona
Brodnicy.
Na uwagę również zasługuje Pałac Anny Wazówny,
w którym żyła i pracowała

starościna brodnicka, siostra Zygmunta III Wazy.
Dobrze zachowały się również odcinki murów obronnych. Wszystkie zabytki,
otoczone
pieczołowitą
opieką konserwatorską, są
zagospodarowane i stanowią atrakcje turystyczne.
Prezydent RP Stanisław Wojciechowski podczas
pobytu w Brodnicy w 1924 roku

Chorągiew Anny Wazówny z 1616
roku na szczycie wieży zamkowej

Założyciele miasta – rycerze krzyżaccy dawno wyprowadzili się już z zamku, ale duchem wciąż są tu obecni

Na brodnickiej starówce przed wiekami
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Kultura
Brodnica to ważny ośrodek edukacyjny i
kulturalny. Oprócz dobrych warunków do nauki stworzono idealny klimat dla kultury oraz
sportu i wypoczynku. W Brodnicy działają:
Muzeum z Galerią Brama, Brodnicki Dom
Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, liczne kluby, stowarzyszenia kulturalne, Miejska Orkiestra Dęta oraz Miejski Chór
Canto Grazioso, tworząc jedyny w swoim rodzaju klimat dla inspiracji twórczej.
Dobre zaplecze w postaci sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury i OSiR, sal
wystawowych czy galerii, pozwala na organizowanie zarówno spektakli i spotkań dla
koneserów, jak i imprez masowych.
Duże imprezy plenerowe z udziałem wykonawców lokalnych i gwiazd polskiej estrady
odbywają się na przedzamczu, Dużym Rynku
i nad jeziorem Niskie Brodno.
Do najbardziej popularnych imprez należą:
„Powitanie lata”, „Dni Brodnicy” oraz Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny „Jarmark z
królewną Anną”, odbywający się w pierwszą
niedzielę lipca po imieninach Anny. Znaczącymi imprezami są również Impresje Orkiestr
Dętych, Brodnicka Uczta Teatralna, Festiwal
Książki, Noc Świętojańska i inne.
W mieście funkcjonuje również Ośrodek
Sportu i Rekreacji z nowoczesną halą sportowo-widowiskową na 600 miejsc siedzących,
stadionem, kortami tenisowymi, skate parkiem, kręgielnią, siłownią i sauną.

Pałac starostów brodnickich, zwany też
Pałacem Anny Wazówny

Brama Chełmińska

Wieża Bramy Mazurskiej
zwana też „bocianią”

Zabytkowe spichrze w pobliżu Drwęcy

Pozostałości zamku krzyżackiego z XIV wieku z zachowaną, liczącą ponad 50 metrów wieżą - dziś wspaniałym obiektem widokowym na miasto i panoramę Drwęcy

Brama Chełmińska

Duży Rynek z zabytkową zabudową kamieniczek

Gotycki kościół farny, w którym w
czasach krzyżackich przechowywano
relikwiarz Krzyża Świętego. Po Wielkiej Wojnie (1409-1411) relikwiarz trafił do Sandomierza

nr 3 (284), marzec 2013

Brodnica

8

Będąc w Brodnicy, zobacz koniecznie

Piec typu hypocaustum. Unikalny zabytek z czasów krzyżackim odnaleziony na zamku podczas badań archeologicznych
Pomnik królewny Anny Wazówny jest stale
oblegany przez turystów

Ułan na Dużym Rynku upamiętniający
finał powstania listopadowego pod Brodnicą w 1831 roku

Akwarium z okazami ryb, które występują w jeziorach Pojezierza
Brodnickiego. Wystawa stała w Centrum Edukacji Ekologicznej w
XVII wiecznym spichrzu

Monumentalny fresk z początku XVI wieku przedstawiający św. Krzysztofa w kościele farnym, odkryty w 2004 roku

Kapliczka w Lasku Miejskim
przypomina o bitwie z bolszewikami, którą stoczono pod Brodnicą w 1920 roku

Enkolpion- krzyż relikwiarzowy odnaleziony na zamku. Można go oglądać na wystawie w
piwnicach zamkowych
Kamień z
pismem runicznym. Dar
od
mieszkańców duńskiego miasta Brorup

Stella upamiętniająca pobyt w
Brodnicy w 1945 roku rosyjskiego
pisarza Aleksandra Sołżenicyna

Jedna z figur 12 apostołów – rzeźb
z czasów średniowiecza znajdujących
się na wyposażeniu brodnickiej fary

Zrekonstruowany fragment osady myśliwych
z okresu mezolitu sprzed 10 tysięcy lat
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Zdrowa woda i czyste powietrze
Walory przyrodnicze nie stają na
przeszkodzie prężnemu od wielu lat
rozwojowi miasta. Miejscowe władze dbają, aby wszystkie atuty Brodnicy nie straciły przy tym na atrakcyjności.
Zieleń w sąsiedztwie zamku pokrzyżackiego
Nowe osiedla mieszkaniowe komponowane są tak, aby ich obecność
nie kłóciła się z historyczną zabudową i nowe budownictwo było
zgodne z polityką dotyczącą ochrony środowiska i jego zasobów. Do
priorytetów należy działalność mająca na celu osiągnięcie jak najwyższych standardów jakości powietrza
atmosferycznego, czystej i zdrowej

wody pitnej, zapobieganie przekształcaniu i degradacji powierzchni ziemi.
Za równie ważną uznawana jest
ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, wdrażanie
nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami i przeciwdziałanie zagrożeniom na skutek awarii
przemysłowych i innych niebezpieczeństw. Te i inne działania na
pewno nie pozostały bez wpływu
na przyznanie Brodnicy jako pierwszemu miastu w kraju Znaku Zielonych Płuc Polski oraz tytułu: Gmina
Przyjazna Środowisku.

Dąb Kopernik

Zielono nam…
Fontanna „Panna wodna” w parku Anny Wazówny

Rzeźby ptaków w parku Anny Wazówny w pobliżu
Drwęcy

Wędrując po dzisiejszej Brodnicy, wielokroć można natknąć się na
wiele miejsc, gdzie historia przeplata
się z przyrodą. Największą popularnością cieszy się otoczenie byłego
zamku krzyżackiego. Tu znajduje się
Pałac Anny Wazówny – rezydencja
starościny brodnickiej, wielkiej miłośniczki botaniki i ziołolecznictwa.
Dziś, przy pałacu znajduje się jej
pomnik, a za murami przedzamcza
dawny ogród. Niedaleko od ogrodu
(dziś parku Chopina) rośnie liczący ponad 600 lat pomnikowy dąb
Kopernik – milczący świadek wielu

ważnych wydarzeń z historii miasta.
Znajdujące się w pobliżu Drwęcy dwa gotyckie spichrze (Muzeum
i centrum gier) przypominają jak
ważną rolę odgrywała kiedyś w gospodarce Brodnicy rzeka Drwęca,
którą spławiano zboże i inne towary. W malowniczym Lasku Miejskim,
oprócz chronionych gatunków fauny
i flory, znajduje się cmentarz wojenny i kapliczka upamiętniająca bohaterstwo żołnierzy polskich, którzy
polegli w 1920 roku w bitwie z bolszewikami.

Rzeźba rycerza wykonana w jednym z uschniętych drzew przeznaczonych pierwotnie do wycięcia. Dziś
cieszy oko mieszkańców i turystów

Turystyka
Każdego lata do Brodnicy ściągają
tłumy turystów, którzy złaknieni wypoczynku w kontakcie z naturą przemierzają kajakowe, rowerowe i piesze
szlaki Pojezierza Brodnickiego. Miasto
przecina Drwęca – jedna z najczystszych polskich rzek i największy ichtiologiczny rezerwat przyrody. Wybitne
walory krajobrazowe i przyrodnicze
sprawiły, ze utworzono tu Brodnicki
Park Krajobrazowy.
Na jego terenie znajduje się ponad
60 jezior. Malowniczo położone wśród
dużych kompleksów leśnych decydują
o charakterze wypoczynku i sposobie
uprawiania turystyki, przyciągając
amatorów sportów wodnych. Zwolennicy spływów kajakowych mogą
odbywać wędrówki po Drwęcy oraz
korzystać z dostępnych u jej brzegów
stanic. Jest to uznany w kraju szlak
turystyki kajakowej.
Dużym powodzeniem, zwłaszcza
wśród żeglarzy, cieszy się jezioro
Niskie Brodno – ulubione miejsce do
regat i plażowania. Nie brakuje tu także pomostów do wędkowania.

Regaty na jeziorze Niskie Brodno
Jedno z malowniczych miejsc
nad jeziorem Niskie Brodno

Podróżując Drwęcą w kajaku, można zobaczyć
wiele zabytków Brodnicy nie wychodząc z łodzi

Kajakiem przez Brodnicę
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Bagienna Dolina Drwęcy
Niewątpliwie jednym z
największych naturalnych
„skarbów” Pojezierza Brodnickiego jest rzeka Drwęca.
Włączenie znacznego jej odcinka do ogólnoeuropejskiej
sieci obszarów chronionych
„Natura 2000” podkreśla
przyrodnicze
znaczenie
Drwęcy nie tylko dla regionu
brodnickiego i Polski, lecz
również dla kontynentu europejskiego.
Drwęca ma charakter rzeki nizinno-górskiej. Wypływa ze źródła położonego na
wysokości 165 metrów nad
poziomem morza, na Wzgorzach Dylewskich, pomiędzy
miejscowościami Mieliwo i
Drwęck. Na całej swej długości liczącej 249,1 km przepływa przez obszar należący do
województwa warmińskomazurskiego i kujawsko-pomorskiego.
Unikalne walory przyrodnicze sprzyjające m.in. życiu
i rozwojowi ptactwa wodno-błotnego oraz występujące w rzece rzadkie gatunki
ryb wpłynęły na decyzję o
utworzeniu w 1961 roku na
Drwęcy, liczącego 207 km
rezerwatu ichtiofaunistycznego. Jego celem jest ochrona środowiska naturalnego
rzeki, w tym ryb, a zwłaszcza
pstrągów, łososi, troci i certy.

Obszar specjalnej ochrony
Natura 2000
Powstał w 2004 roku na terenie powiatu brodnickiego i obejmuje 3366,06 ha. To ostoja ptactwa
o randze europejskiej zlokalizowana powyżej
Brodnicy, w dolnym odcinku Drwęcy zwanym „Bagienną Doliną Drwęcy”. Ekosystem rzeki stwarza
tutaj doskonałe warunki siedliskowe dla ptactwa
wodno-błotnego.

Jednym z najcenniejszych obszarów należących
do rezerwatu Drwęcy jest
„Bagienna Dolina Drwęcy”.
Obejmuje ona powierzchnię
liczącą 3134 ha, rozciągając
się od Brodnicy po tereny
wsi: Radoszki i Samin na
wschodzie oraz most na drodze krajowej nr 15 w okolicy
wsi Wielki Głęboczek - na
północy. Cała „Bagienna
Dolina Drwęcy” pocięta jest
gęstą siecią rowów i starorzeczy. Warunki stworzone
tu przez przyrodę oraz w
części przez człowieka są
idealne dla bytowania wielu
gatunków roślin i zwierząt.

Ptaki spotykane na terenie
Bagiennej Doliny Drwęcy
Gęś białoczelna, gęś zbożowa, świstun, krzyżówka, płaskonos, łyska, głowienka, czernica,
perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi,
bąk, bocian biały, łabędź niemy, żuraw, gęgawa, gągoł, tracz nurogęś, cyranka, cyraneczka,
płaskonos, kania rdzawa, błotniak stawowy, orlik
krzykliwy, bekas, krwawodziób, rybitwa czarna,
brodziec samotny, derkacz.

Ze względu na nieprzeciętne walory przyrodnicze,
„Bagienna Dolina Drwęcy”
została włączona do ogólnoeuropejskiej sieci obszarów
chronionych „Natura 2000”
(PLB 040003).
System ochrony „Natura 2000” ma za zadanie
chronić najbardziej reprezentatywne dla kontynentu
europejskiego ekosystemy
razem z wchodzącą w ich
skład fauną i florą.
Wspólnota
Europejska
uchwaliła specjalne dyrektywy (ptasi i siedliskowy)
zobowiązujące każdy kraj
członkowski UE do zachowania dla przyszłych pokoleń

siedlisk i gatunków uznanych
za ważne dla Wspólnoty
Europejskiej. Objęcie taką
ochroną również „Bagiennej
Doliny Drwęcy” świadczy o
ponadlokalnym
znaczeniu
tego obszaru.
Pod koniec 2010 roku z
inicjatywy Stowarzyszenia
Ekologiczno-Kulturowego
„Pojezierze
Brodnickie”,
utworzono „Ścieżkę dydaktyczną – Bagienna Dolina
Drwęcy”. Powstała ona
dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.

Mieszkać w Brodnicy...
Malownicze położenie,
bliskie sąsiedztwo przyrody,
różnorodność zabytków i
sięgająca siedem wieków
wstecz tradycja lokowania
miasta powodują, że dzisiejsi mieszkańcy Brodnicy czują
z nim szczególny związek.
Podobnie było w przeszłości.

Henryk Strzelecki

Najsłynniejszą w dziejach
mieszkanką miasta była królewna szwedzka Anna Wazówna,
starościna brodnicka i golubska.

Choć była kobietą majętną, nad
pieniądze i klejnoty przedkładała
piękno przyrody i jej dary. Uchodziła za hojnego mecenasa nauki, pomagając m.in. w wydaniu
„Zielnika” Szymona Syreniusza
w 1613 roku.
Sama interesowała się zielarstwem i botaniką sporządzając
w swej brodnickiej rezydencji
nalewki lecznicze przynoszące
ulgę w bólach. Sprowadzała
z odległych zakątków świata
i sadziła egzotyczne rośliny i
drzewa. To właśnie z powodu
przyrodniczych pasji królewny,
na pomniku, który stanął przed
jej pałacem w Brodnicy, przedstawiono Wazównę z naręczem
kwiatów.
Z Brodnicy wywodzi się sporo
osób, które zasłynęły w świecie nauki, biznesu, sportu czy
kultury. Jednym z nich był bez
wątpienia Henryk Strzelecki. Ten
były żołnierz II Korpus generała
W. Andersa, bohater walk we
Włoszech, po wojnie osiedlił się
w Wielkiej Brytanii i w 1963 roku,
wspólnie z Angusem Lloydem,

założył firmę produkującą odzież
nieprzemakalną dla żeglarzy. W
1984 roku całkowicie przejął i
rozwinął firmę zdobywając uznanie na całym świecie. Prestiżowe
odznaczenie Imperium Brytyjskiego wręczyła mu sama królowa Elżbieta II. Dziś firma Henri
Lloyd to znany na całym świecie
lider w produkcji odzieży specjalistycznej dla osób zmagających
się w różnych dyscyplinach
sportowych z wiatrem i wodą.
Marcin Szymielewicz (na
zdjęciu z lewej) to młody i zdolny
artysta plastyk, który zyskuje
coraz większe uznanie w kręgach
sztuki, nie tylko w Polsce, lecz
również w Europie. Ten urodzony w Brodnicy twórca, absolwent Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, pracownię
stworzył w rodzinnym mieście,
ceniąc sobie jego spokój i dobry
klimat do pracy.
Tekst i zdjęcia:
Paweł Stanny
Królewna szwedzka
Anna Wazówna

nr 3 (284), marzec 2013

Brodnica

11

Kulturalne propozycje na lato
Tegoroczny program imprez kulturalnych
w Brodnicy obfituje w liczne wydarzenia
muzyczne i artystyczne. Obchody dni miasta i „Lato z Radiem” to tylko niektóre propozycje na najbliższy sezon.
1 czerwca
21-23 czerwca
Festyn
sportowo-rekreacyjny „Dary losu” integrujący osoby niepełnosprawne
ze zdrowymi.

Brodnicki zespół szantowy „Ostatnia Deska Ratunku”
podczas ubiegłorocznego koncertu w ramach BRAMY
MAZUR 2012

Impreza całodniowa odbywająca się w różnych miejscach miasta. W programie
m.in.: rozgrywki sportowe,
regaty, bieg uliczny „Dycha
Anny Wazówny” oraz popołudniowy festyn na Przedzamczu: program z okazji
Dnia Dziecka przygotowany
przez BDK, koncert (oferta
Ryszarda
Rynkowskiego),
konkursy - biblioteka. Możliwość skorzystania z płatnego zwiedzania muzeum i
wejścia na wieżę zamkową.
Org.: Urzad Miejski (UM),
Fundacja Dary Losu, WTZ,
Stowarzyszenie
Omega,
BDK, Muzeum w Brodnicy,
MiPBP w Brodnicy

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

13 czerwca
Święto patrona miasta św.
Antoniego

Ogólnopolski
Festiwal
„Brodnicka Uczta Teatralna”.
Org.:
Stowarzyszenie
Przyjaciół Kultury i Sztuki
„Bractwo”

22/23 czerwca
Festyn i widowisko „Noc
Świętojańska” na zamku w
Brodnicy. Org.: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w
Brodnicy

29 czerwca
„Lato z radiem”: studio radiowe na Dużym Rynku (do
godz. 14.00), koncerty na
płycie stadionu OSiR zespołów: De Mono, Afromental
+ muzyczny zespół dziecięcy. Współorg.: UM

Klimat tamtych lat

20 lipca
Muzyczny Camping 2013 –
koncerty na dwóch scenach
Miejsce: plaża miejska.
Org.: UM, Stowarzyszenie
Omega, BDK

3 sierpnia
Festiwal Muzyki Szantowej
Brama Mazur Brodnica 2013.
Miejsce: Plaża miejska. Org.:
Towarzystwo
Miłośników
Ziemi Michałowskiej, Stowarzyszenie Omega, BDK

14-16 czerwca
Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny z królewną
Anną, to największa obecnie impreza plenerowana w
Brodnicy

11 sierpnia
DNI BRODNICY - cykl imprez z okazji 715-lecia nadania praw miejskich Brodnicy.

14 czerwca
– obchody jubileuszowe
40-lecia Muzeum w Brodnicy. Org.: Muzeum, UM
- obchody jubileuszowe
35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Brodnicy.
Org.: TPM

RAP & REGGAE NIGHT
2013. Org.: UM, Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy, BDK

Brodnicki Camping Muzyczny rozsławiał miasto na cały
kraj. Na zdjęciu pochodzącym z archiwum Brodnickiego
Domu Kultury koncert zespołu Geddeon Jerubbaal

17 sierpnia
VIII Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny „Jarmark
z królewną Anną” (termin
ruchomy). Koncerty na scenie. Org.: Burmistrz Brodnicy, Muzeum, Stowarzyszenie Ekołan

15 czerwca
17 sierpnia
– festyn na Przedzamczu
(zespół Video, zespoły lokalne, pokaz promocji multimedialnej - biblioteka)

16 czerwca

Grupa Manchester podczas występu w ramach DNI
BRODNICY 2012 na przedzamczu

– zakończenie projektu
„Wspólnie o przeszłości i
przyszłości” – koncert Miejskiego Chóru Canto Grazioso. Org.: UM, Muzeum,
BDK, MiPBP

Święto Wieprzowiny
Współorg.: UM

24-25 sierpnia
Impresje Orkiestr Dętych.
Org.: Stowarzyszenie Kultury i Sztuki „Bractwo”, BDK
Zdjęcia:
Paweł Stanny,
archiwum BDK

Po wielu latach przerwy reaktywowano legendarny
Camping Muzyczny. Koncerty odbywają się nad jeziorem Niskie Brodno, w pobliżu dawnego pola namiotowego, gdzie w latach świetności imprezy biwakowało
tysiące młodzieży z całej Polski.
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Hotele, Pensjonaty
„Magnat” /hotel/, ul. Sądowa ......................... tel. 56 498-26- 66
„Tiroli” /zajazd/, ul. Sądowa ............................. tel. 56 498-43-37
„Bosman” /hotel/, ul. Sądowa ......................... tel. 56 697-63-25
„Zajazd Europa” /hotel, ul. Sikorskiego ...........tel. 56 494-30-81
„Centrum” /noclegi/, ul. Kamionka 24 ..............tel. 56 498-20-05
„Sunny Travel” /miejsca hotelowe/, ul. Strzelecka 4
...........................................................................tel. 56 495-43-80
„Omega” /noclegi/, ul. Wczasowa 3................kom 603-553-767
„Cykada”/ hotel, restauracja/ Jajkowo .............tel. 56 474-31-69
„U Maxa” /zajazd/ Niewierz 17 .........................tel. 56 498-47-59
„Vine Resort & SPA” / hotel ****/ Wielki Głęboczek 1
.....................................................tel. 660-497-245, 56 493-51-19
„Pod Kominkiem” /motel/ Wielki Głęboczek 19
.........................................................................kom. 603-584-144
„Wilga” /hotel/ Górzno ......................................tel. 56 498-92-65
„Jagódka” /pensjonat/ Górzno .........................tel. 56 498-92-67
„Dworek Wapionka” /hotel/ Górzno .................tel. 56 498-82-33

Kwatery prywatne
Patrycjusz Wilkowski Brodnica, ul. Kilińskiego 17
...........................................................................tel. 519-649-334
Patrycjusz Wilkowski Brodnica, ul. Glinickiego 12
............................................................................tel. 510-129-559
Piotr Kujawa Brodnica, ul. Wczasowa 10a .......tel. 501-546-435
Krystyna Pesta Brodnica, ul. Kolejowa 6 ........ tel. 501-591-818
Ewa Kondratowicz Brodnica, ul. Olsztyńska 37
.....................................................tel. 665-610-068, 56 649-89-88

Ośrodki Wczasowe
„PTTK” jez. Bachotek .......................................tel. 56 498-59-19
„UMK” jez. Bachotek .......................................tel. 56 498-53-80
„Stepol” jez. Bachotek .....................................tel. 56 498-59-48
„Na Wzgórzu” jez. Strażym .............................tel. 56 493-91-53
„Ośrodek Wczasowy” jez. Partęczyny ..........kom. 606-294-359
„Domki” jez. Partęczyny ..................................tel. 56 498-73-84
„Ośrodek młodzieżowy” jez. Ciche .................tel. 56 498-40-20
„Rytebłota” jez. Zbiczno ..................................tel. 56 493-93-98
„Pod Sosnami” jez. Zbiczno ...........................tel. 56 493-93-15
„Ośrodek Wczasowy” jez. Wądzyń .................tel. 56 495-18-96
„Rezydencja Carmen” jez. Wierzchowina .......tel. 56 499-86-19
„Zielone Wzgórze” jez. Gorzno .....................kom. 504-818-379
„Spa Głeboczek” jez. Wielki Głęboczek ..........tel. 56 493-51-19

Schroniska Młodzieżowe
Schronisko Młodzieżowe Górzno, ul. Gajowa..tel. 56 498-91-24
Schronisko młodzieżowe Gaj - Grzmiąca .......tel. 56 498-58-95
O.E.E. Ekogaj Gaj - Grzmiąca ...........................tel. 56 498-59-26
Schronisko młodzieżowe Budy ........................tel. 56 495-18-24

Pola namiotowe
Zbiczno 122 / przyczepy, ampery, namioty/...kom. 792-561-576
Jez. Strażym ...................................................kom. 600-782-850
Jez. Zbiczno ....................................................kom. 600-782-850
Jez. Zbiczno „Pod Sosnami” ............................tel. 56 493-93-15
Jez. Bachotek ....................................................tel. 56 498-59-19
Jez. Bachotek „Stepol” ......................................tel.56 498-59-48
Jez. Mały Głęboczek Brzozie ............................tel. 56 493-53-35
Jez. Partęczyny ...............................................kom. 604-480-022
Jez. Chojno .......................................................tel. 56 498-10-10
Jez. Foluszek Ośrodek Edukacji Historycznej
„Gród Foluszek”..............................................kom. 600-757-090
Górzno, ul, Gajowa ...........................................tel. 56 498-92-20

Gastronomia

Informacje praktyczne
Urząd Miejski Brodnica
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, tel. 56 493-03-00,
56 493-03-05, fax. 56 498-26-26
e-mail: umb@brodnica.pl
www.brodnica.pl
Informacja Turystyczna
ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56 493-03-47, 56 498-44-48
Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica,
tel. 56 495-05-74
www.muzeum.brodnica.pl
Galeria Brama
ul. Mały Rynek 4, 87-300 Brodnica,
tel. 56 495-07-10

Brodnicki Dom Kultury
ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica
tel. 56 498-21-42
fax. 56 498-43-95
www.bdk.brodnica.net
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Brodnicy
ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica
tel. 56 4982247
tel./fax 56 494-01-84
www.biblioteka.brodnica.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 3, 87-300 Brodnica,
tel. 56 498-34-72
www.osirbrodnica.pl

Biuro PTTK Oddział w Brodnicy
ul. Kościuszki 12
tel. 56 498-28-28
www.brodnica.pttk.pl
Pole namiotowe – Zakole
Drwęcy, ul. Paderewskiego 19A,
tel. 660-260-884
Kryta Pływalnia
ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica
tel. 56 498-78-51
Kino Świt
ul. Mostowa 3, 87-300 Brodnica
tel. 56 498-70-73

Bistro, ul. Hallera 27 ..........................................tel. 600 381 985
Kogutek, ul. Kościuszki .................................... tel. 600 381 985
Bar Grill, ul. Duży Rynek 2 ................................tel. 56 49 841 65
Da Grasso (pizzeria), ul. Kościelna 4 ................tel. 56 697-11-11
Fantazja (naleśnikarnia), ul. Przykop 61 ...........tel. 56 494 52-01
Jedyny taki kebab w mieście (kuchnia orientalna),
ul. Kamionka 28 ................................................tel. 510-135-661
McDonald’s, ul. Sądowa 6a .............................tel. 605-843-119
Mandragora, ul. Przykop 57 .............................tel. 660-944-455
Starówka, ul. Duży Rynek 34 ...........................tel. 56 649-80-08
Pierogarnia „Pod Aniołem”,
ul. Wyspiańskiego 10 ..................................... tel. 532-301 -566
Pizza, ul. Wyspiańskiego 22 ...........................tel. 56 498-63-13
Baalbek (kuchnia orientalna), ul. Duży Rynek 31
...........................................................................tel. 56 697-46-43
Coba, ul. Duży Rynek 1 .................................. tel. 56 493-01-62
Pizzeria Zamkowa, ul. Zamkowa 19 ................tel. 56 493-01-69
Porto di mare,ul. Wyspiańskiego 10 ................tel. 56 493-25-09
Restauracja Alba’s, ul. Dworcowa 2a ..............tel. 56 498-27-05
Restauracja „Biały kot”, ul. Sikorskiego 31 ......tel. 56 477-51-81
Restauracja „Omega”, ul. Wczasowa 3 ...........tel. 56 493-47-69
Retro ul. Zduńska 3, .........................................tel. 56 494-12-17
Vintage haus,ul. Bazarowa 2 .............................tel. 787-798-627
Cukiernia Sowa, ul. Hallera 10d
Cukiernia Wrzos, ul. Duży Rynek 21 ................tel. 56 494-05-59
Euphoria (dyskoteka), ul. Duży Rynek 10 .........tel. 511-922-767
Joker, ul. 3 Maja 3 ..............................................tel. 604-442-161
Joy In dub, ul. Kopernika 12 .............................tel. 534-130-133
Pub Abażur, ul. Przykop 53 ...............................tel. 506-616-298
Pub Klub 66, ul. Wczasowa 10a ........................tel. 501-546-435
Stajnia, ul. Matejki 16 .......................................tel. 56 493-22-37
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Sprawy młodych

Rozwijają
swe talenty
W Toruniu odbyły się eliminacje do 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Etap rejonowy
zdominowany został przez
brodniczanki.

Obradowała Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy. Na V sesji omawiano tematy związane
z kulturą.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, zatwierdzono sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady
Konsultacyjnej za okres 1.10.2012 - 17.03.2013 rok. W
dalszej kolejności młodzieżowi radni zapoznali się z kalendarzem imprez kulturalnych na rok 2013 oraz rozpatrywali wnioski w sprawach: organizacji happeningu „STOP
oKUPAcji Brodnicy” oraz II Turnieju Piłki Siatkowej i Ręcznej o Puchar Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta
Brodnicy „Bo my damy radę”. Sesję zakończyły wnioski i
zapytania radnych.
(sta)

TANIEC. Młodzież umie się zjednoczyć i dobrze bawić

Najpierw jeden, potem wszyscy
dowolny, podobnie jak przebrania. Wśród nich najczęściej
pojawiają się postacie z filmów, czy zwierzęce rekwizyty,
ale także osoby przebrane w
różnego rodzaju kombinezony
ochronne. Impreza zorganizowana na Dużym Rynku była
odpowiedzią na dochodzące
do Młodzieżowej Rady głosy,
że brodnicka młodzież chce
coś takiego zorganizować, bo
to dobry sposób, np. na po-

zytywną promocję miasta w
internecie. Jednak musi zostać
ona przeprowadzona zgodnie z
prawem, tj. wcześniej musi zostać zgłoszony wniosek o zgromadzenie do Urzędu Miasta i
należy zawiadomić odpowiednie służby. Rada podjęła się
tego zadania i je zrealizowała.
Zabawa była naprawdę udana.
Tekst i zdjęcie:
Maciej Gromowski

MUZYKA. Brodniczanka wśród najlepszych
Karolina Woźniak

Warto dać im szansę
Kompleks Małego Miasteczka to młody brodnicki zespół,
działający od marca 2012 roku.
Jego muzycy swoje pierwsze
kroki na scenie stawiali oddzielnie, grając przed miejscową
publicznością. Początkowo
zespół liczył trzy osoby (wokalistę, basistę i perkusistę), skład
powiększył się po miesiącu
działalności o dwóch gitarzystów.
Od tamtego czasu pracuje on nad debiutanckim
albumem.14 lutego br. grupa
odwiedziła studio, aby nagrać
demo, a następnego dnia
zagrała debiutancki koncert w
brodnickim klubie Stajnia.
Zespół zgłosił swój udział w
XXII Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Regionu KATAR 2013, dzięki
temu ich utwór pt. „Pusta
kartka” gościł na stronie Radia

Gra, gdzie zebrał największą
ilość głosów od internautów
pokonując 34 inne zespoły z
regionu biorące udział w tym
przeglądzie i zdobywając aż
2786 głosów.
Niedawno zespół otrzymał
zaproszenie od organizatorów
toruńskiego festiwalu „AUDIOWIZJE”. 12 kwietnia KMM zagrają o godz. 21 w toruńskim
Klubie „Carpe Diem”. W tym
samym czasie ONLINE RADIO
EARBITS zwróciło się do
zespołu o zgodę na prezentowanie ich utworów w eterze.
11 marca zespół odniósł
kolejny sukces przechodząc do
drugiego etapu prestiżowego
konkursu o nagrodę Grand Prix
Seven Festival „Music & More”
2013. Konkursowi patronuje
radiowa Trójka i to dziennikarze
muzyczni tego radia zakwalifikowali brodnicki zespół

Działające przy I Liceum Ogólnokształcącym w
Brodnicy szkolne koło teatralne ponownie dało pokaz
swych możliwości. Tym razem młodzi aktorzy sięgnęli
po super klasykę i na scenę przenieśli Romea i Julię.

obok 19 innych wybierając
je spośród 138 zgłoszonych
do konkursu zespołów z całej
Polski (i nie tylko). Teraz to
radiosłuchacze zdecydują przy
pomocy SMS-ów o przejściu
do ostatniego etapu konkursu.
Nazwę zespołu zamieszczono
na stronie radiowej Trójki, a
utworu „Pusta kartka” można
posłuchać tym razem na stronie: http://sevenfestival.com/
sevenradio konkursu Seven
Festival.
Zespół ma szansę odnieść
sukces, do którego mogą się
przyczynić także mieszkańcy
ich rodzinnego miasta. SMS
o treści: Kompleks Małego
Miasteczka należy wysłać pod
numer: 71335. Koszt SMSa to
1, 23 zł (1 zł+ VAT).
KMM tworzą: Michał
Hildebrandt – wokal, Kacper
Zakrzewski – gitara, Paweł
Knorps – gitara, Marek Orłowski – gitara basowa i Witold
Wierzbowski perkusja. /Kontakt
z zespołem: Małgorzata Wierzbowska 602 359 455/.

Trzy miejsca premiowane
do dalszego uczestnictwa na
etapie wojewódzkim, przypadły dziewczętom z Brodnicy - Annie Kiryluk i Milenie
Szczygieł z sekcji BDK oraz
Karolinie Buchalskiej z Zespołu Szkół Zawodowych w
Brodnicy. Do dalszego etapu
turnieju, w kategorii poezji
śpiewanej, zakwalifikowała
się również Karolina Woźniak z sekcji Brodnickiego
Domu Kultury.
Ogólnopolski
Turniej
Recytatorski to impreza o
charakterze edukacyjno-artystycznym, organizowana
od 1956 roku. Udział w nim
mogą brać uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, studenci oraz dorośli.
Tekst i fot.
Paweł Stanny

Śpiewająca Wiktoria
Wiktoria Bielawa zakwalifikowała się do 34.
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
i Tańca Konin 2013.
15 marca, podczas
Ogólnopolskich Eliminacji
Dzieci Śpiewających do 34.
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca
Konin 2013, jury
przesłuchało 135
wokalistów w
dwóch kategoriach wiekowych: 9-11
lat oraz 12-13
lat. Nominacje
do udziału w
festiwalu otrzymało jedynie 31
młodych wokalistów, a wśród
nich Wiktoria

Bielawa. Wiktoria ma 10 lat
i jest uczennicą klasy III c,
w SP nr 7 w Brodnicy. Od 7
roku życia kształci swój głos
pod okiem Joanny NeringRoszkowskiej i Katarzyny
Grążawskiej – instruktorów
śpiewu w BDK.
Wiktoria zapewniła
sobie miejsce w
finale piosenką
„Bal drewnianych
lalek.
W tym roku
koniński festiwal
dziecięcy odbędzie się od 5 do 9
czerwca. Koncert
Galowy w Amfiteatrze ,,Na skarpie”, 8 czerwca,
a poprowadzi go
Tomasz Karolak.
(kw)

Romeo i Julia
Nie każdy teatr, nawet w bardzo dużym mieście, może pochwalić się tak dużą i wierną widownią, jaka zebrała się w I LO. Widowisko wyreżyserowane przez Wojciecha Zembrzyckiego
z wypiekami na twarzy oglądali licealiści oraz
zaproszeni rodzice i przyjaciele. Znakomicie spisali się wszyscy aktorzy, ale szczególnie pięknie
swe role odegrali bohaterowie tytułowi, czyli Lidia Prątnicka - Julia i Maciej Zieliński - Romeo.
Widowisko nasycone było wieloma akcentami
nawiązującymi do współczesności. Wymienić
należy choćby wątek relacji z rodzicami. Pijąc na
umór gorzałę, ci ostatni nie zdają sobie sprawy,
że w ich cieniu, za ich plecami, rozgrywają się
dramaty ich własnych dzieci. Dramaty, które niekiedy kończą się tragedią.
Zespołowi Wojciecha Zembrzyckiego należy
życzyć kolejnych udanych premier i pogratulować zapału z jakim przyciąga młodzież do sztuki
teatralnej.

Paweł Stanny

Fot. Paweł Stanny

MUZYKA. Do 26 kwietnia można głosować

SAMORZĄD MŁODYCH. Sesja Młodzieżowej
Rady Konsultacyjnej Miasta

Co nas czeka latem?

Harlem Shake na brodnickim Dużym Rynku

16 marca Młodzieżowa Rada
Konsultacyjna Miasta Brodnicy
zorganizowała na Dużym Rynku imprezę „Harlem Shake”.
„Harlem Shake” to zbiorowy
taniec, do muzyki o tym samym tytule. Wszystko jest nagrywane kamerą. Na początku
tańczy jedna osoba, a nikt nie
zwraca na nią uwagi. Po chwili
następuje cięcie w filmie i po
nim, następuje taniec wszystkich osób. Styl tańczenia jest

Fot. Paweł Stanny

KULTURA. Sukces
brodniczanek w eliminacjach rejonowych

Udany debiut brodniczan
W Brodnickim Domu Kultury odbył się
II Brodnicki Przegląd Zespołów Muzycznych „Open Music” 2013. Po wysłuchaniu
13 zespołów, jury postanowiło nagrodzić
występem na „Blues Rock Meeting Brodnica 2013” zespół „Omni mOdO” z Poznania, grający muzykę łączącą elementy
rocka oraz hip-hopu, grupę „Josh Trip” z
Dębowej Łąki (II miejsce) oraz zespół „Pa-

dło” z Brodnicy (III miejsce).
Brodnicki zespół powstał w bieżącym
roku. Grają funk-rocka. Skład grupy:
Adam Gutmański - perkusja, Grzegorz
Domeracki - gitara, Dawid Komakowski
- gitara, Mariusz Pizoń instrumenty klawiszowe, Mateusz Pizoń - gitara basowa i
Sebastian Małkowski – śpiew.

Rubrykę redaguje:
Paweł Stanny

Kultura
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KONKURS. Rywalizacja o tytuł Miss Ziemi Michałowskiej 2013

Znowu będzie trudno wybrać tę naj….
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W Brodnickim Domu Kultury przygotowania do wyborów Miss Ziemi
Michałowskiej nabierają tempa. Wielki
finał odbędzie się 12 kwietnia. Przed
publicznością zaprezentuje się dziesięć
kandydatek. Oto ich krótkie sylwetki:
Kamila Bąkowska, 17 lat. Mieszka w
Janówku. Uczy się w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy o profilu hotelarskim.
Lubi strzelectwo sportowe i grać w piłkę
siatkową. W wolnej chwili lubi czytać
Sandra Szlązak, 18 lat. Brodniczanka.
Uczy się III Liceum Ogólnokształcącym
w Brodnicy. Lubi ogladać mecze piłki
nożnej, jeździć na łyżwach. Największe
marzenie to dostać się na studia aktorskie
i zagrać w filmie
Natalia Wiśniewska. Ma 18 lat. Pochodzi z Samina. Interesują ją języki obce,
zwłaszcza język angielski, dlatego zamierza kontynuować naukę w tym kierunku.
Jest osobą towarzyską i wesołą. Lubi posłuchać dobrej muzyki i obejrzeć ciekawy
film – np. o tematyce historycznej.
Angelika Ozimkowska, 17 lat. Mieszka w Brodnicy. Uczy się w Technikum
o profilu logistycznym. Angażuje się w
różnego rodzaju akcje charytatywne. Jej
pasją jest fotografia.
Anna Kaczorowska, 18 lat. Mieszka
w Mrocznie. Uczy się w Zespole Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym
Mieście Lubawskim o profilu biologiczno
– chemicznym. Lubi siatkówkę, pływanie
i fotografię. Chętnie słucha muzyki.
Inga Wiśniewska, lat 17. Mieszka
w Gorczenicy. Uczy się w I Liceum
Ogólnokształcącym w Brodnicy o profilu medycznym. Jest wegetarianką, w
przyszłości chciałaby zostać patomorfologiem. Jej największym marzeniem jest

CZYTELNICTWO

W pokoju Anny Wazówny
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej otwarto czytelnię dla
dzieci i młodzieży. Mieści się ona w
siedzibie głównej biblioteki w Pałacu Anny Wazówny przy ulicy Zamkowej 1. Funkcjonuje na pierwszym
piętrze placówki, w jednej z komnat
zajmowanych w XVII wieku przez starościnę brodnicką Annę Wazównę,
dlatego królewnę uznano za patronkę
czytelni. Do dyspozycji dzieci i mło-

dzieży jest m.in. telewizor, odtwarzacz DVD, komputer z internetem,
drukarka, wieża stereofoniczna z odtwarzaczem mp3, stoliki do zajęć dla
dzieci najmłodszych i starszych, pufki, kanapa oraz szereg zabawek i gier
edukacyjnych. W ramach czytelni
powstaje obecnie KLUB MALUCHA
dla rodziców i maluchów. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

Teks i fot.Paweł Stanny

SPOTKANIA

Tego pisarza warto poznać
Legendarny dziennikarz
i autor książek w Brodnicy.
Książnica Kopernikańska
oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Brodnicy zapraszają
na spotkanie autorskie z
Wojciechem Jagielskim,
pisarzem, dziennikarzem,
korespondentem, byłym
publicystą „Gazety Wyborczej”.
Wojciech Jagielski ukończył studia na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W

Być poetą i nie tylko….
Piszesz? Tworzysz? Twoje utwory są schowane w szufladzie i jeszcze nie ujrzały światła
dziennego? Chcesz to zmienić? Podzielić się
swoją twórczością z innymi? Jeżeli tak, to zapraszamy do biblioteki. Poszukujemy właśnie
takich osób jak Ty. Osób, które chętnie przeczytają swoje wiersze i podzielą się swoimi marzeniami z innymi czytelnikami.
Przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy powstaje grupa miłośników poezji. Jeżeli chcesz być dostrzeżonym – przyjdź.
Jeżeli dopiero stawiasz pierwsze nieśmiałe
kroki w tym kierunku – również zapraszamy. W
Klubie Literackim znajdziesz bratnie dusze, osoby podobne do Ciebie, porozmawiasz o poezji,
znajdziesz inspirację, być może zachęcisz innych do pisania. Spotkania będą się odbywać
cyklicznie w bibliotece przy ul. Zamkowej 1.
W naszych planach jest zebranie i wydanie
tomiku w którym znajdą się wiersze wielu autorów. Jeżeli chcesz, żeby Twoje utwory ukazały
się drukiem – zapraszamy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
Anną Murawską, Filia nr 2 MiPBP w Brodnicy,
ul. Graniczna 1A, tel. 56 493-47-74.
(am)

latach 1986-1991 pracował
w Polskiej Agencji Prasowej.
Przez 21 lat był redaktorem „Gazety Wyborczej”,
następnie wrócił do pracy w
PAP. Współpracuje z BBC i Le
Monde. Zajmuje się problematyką Afryki, Azji, Kaukazu i
Zakaukazia. Wieloletni obserwator konfliktów zbrojnych
w Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczeni i Gruzji. Do tej
pory ukazało się pięć książek
jego autorstwa.
Spotkanie z Wojciechem
Jagielskim odbędzie się 16
kwietnia (wtorek) o godz.
18.30 na Sali Wielkiej w Pałacu Anny Wazówny. Wstęp
wolny.
(sta)

BDK informuje
7 kwietnia BDK zaprasza
na koncert Michała Bajora pt.
„Od Piaf do Garou”. Artysta
wystąpi o godzinie 17 z recitalem piosenek francuskich w
tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Bilety do nabycia
w kasie placówki.
Przy Brodnickim Domu
Kultury rozpoczął działalność
Dyskusyjny Klub Filmowy.
Działalność klubu zainaugurował film pt. „Baraka” w reżyserii Rona Fricke. Pierwsze
spotkanie miłośników X Muzy,
odbyło się 22 marca.
(sta)

zwiedzić Europę autostopem. W wolnym
czasie lubi spotykać się z przyjaciółmi lub
poczytać dobrą książkę.
Magdalena Zakrzewska, lat 17 z Brodnicy. Uczy się w I Licem Ogólnokształcącym w Brodnicy. Jej pasją jest jazda
konna, a w wolnych chwilach czyta książki. Podróże to jej hobby, które wiążą się ze
zbieraniem nowych, ciekawych doświadczeń. W przyszłości chciałaby studiować
psychologię.
Klaudia Ćwiklińska, 18 lat. Mieszka w
Czekanowie. Uczy się w Liceum dla Dorosłych (przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Brodnicy) o profilu językowym. Po skończeniu liceum zamierza studiować kulturoznawstwo. Interesuje się florystyką. Ceni
sobie konstruktywną krytykę i szczerość.
Jest osobą kreatywną, komunikatywną i
łatwo nawiązuje nowe znajomości.
Mirosława Wiśniewska, 18 lat . Mieszka
w Zgniłobłotach. Uczy się w Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego
w Brodnicy. Jest osobą miłą i ciekawą
świata. Interesuje się gotowaniem, modą
i muzyką.
Dominika Gąbka, 16 lat. Mieszka w
Grzybnie. Uczy się w III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Rysuje, gra na gitarze, śpiewa, rysuje. Lubi sport. Uwielbia
grać w siatkówkę i w piłkę nożną, jeździć
na rowerze.
Na zwyciężczynie konkursu czekają jak
zwykle cenne nagrody. Główne trofeum
to kwota 3 tys. zł oraz cenne nagrody
rzeczowe. Wybory rozpoczną się o godzinie 18. Bilety do nabycia w kasie Brodnickiego Domu Kultury w cenie 20 zł.
(sta)
Fot. Paweł Kędzia

Chwila na wiersz
Salomea Maria Frąckiewicz
Blank. Mieszka w Brodnicy. Emerytowana nauczycielka. Autorka
20 książek. Stworzyła własny,
oryginalny styl pisarski nawiązujący do dziennika lub pamiętnika.
W książkach opisuje wszystkie
ważniejsze wydarzenia z życia
swojej rodziny, przyjaciół i znajomych. Pod koniec 2012 roku,
książką pt. „Niepokonana wartość wspomnień. Ileż barw przynosi nam życie?” zadebiutowała
jako poetka.

***
Zostaw po sobie to, co zakwitnie nadzieją
Doda Ci wiary w siebie, nauczy dostrzegać piękno
Uwrażliwi i pozwoli godnie żyć…
Zostaw po sobie ścieżkę, po której bezpiecznie
Przejdzie Twoja Rodzina; Przyjaciele
Będą śpiewać o Tobie hymny wiary
Szacunku, ufności i trwałej pamięci…
***
Ojczyzna to nasz dom
Więc gdzie może być nam lepiej
Jak nie we własnym Domu!
Tu najpiękniej pachną lipy
Cudnie śpiewają ptaki
Ludzie najwspanialej umieją się bawić
A Naród najdzielniej Walczyć
Nowe stulecie stoi u naszych drzwi
A orkiestry grają, ludzie przeżywają:
Weterani swoje, my swoje, młodzież swoje
I każdy z osobna ma melodię
Najważniejszego w swym życiu dnia lub wydarzenia…
***
By żyć i przeżyć godnie…
Rośliny potrzebują wody
Zwierzęta potrzebują opieki
Tradycje potrzebują szacunku
Człowiek potrzebuje miłości
Groby i pomniki potrzebują pamięci
Nastrój dnia wymaga odpowiedniej pogody
Zaś szczęście mierzone jest różną miarą…

Rubrykę redaguje: Paweł Stanny
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Fot. Maciej Rżeński

W ścisłej czołówce
W ramach Grand Prix Miast
Powiatów i Gmin, 2 marca w
restauracji Omega nad Niskim
Brodnem, zorganizowano VIII
Memoriał im. Marka Nowakowskiego.
W silnie obsadzonych zawodach wzięło udział 38 par, m.in
z Grudziądza, Bydgoszczy, Świecia, Nakła oraz Brodnicy. Bardzo
dobrze zaprezentowała się para
z Brodnicy Krzysztof Bielicki/
Andrzej Wojnowski, zajmując II
miejsce.

Organizator turnieju, Adam Szymański, (w białej koszulce)
ze swoimi podopiecznymi (w czerwonych strojach)

Tekst i fot. Maciej Rżeński

SIATKÓWKA. Zainteresowanie młodzieży stale rośnie

„Dwójka” na podium
W hali OSiR rozegrano
16 marca turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza
Brodnicy. Rywalizowało
pięć drużyn siatkarzy z klas
szóstych szkół podstawowych.
Do zawodów stanęli
zawodnicy z Torunia (UKS
Budowlanka Toruń I, II),
Golubia-Dorzynia (Zespół
Szkół Miejskich) i Brodnicy
(Szkoła Podstawowa Nr 4,
Szkoła Podstawowa Nr 2.
Zespoły grały systemem
”każdy z każdym”, na pełno
wymiarowym boisku do piłki siatkowej w sześcioosobowych składach. Turniej
zakończył się zwycięstwem
UKS Budowlanka Toruń I.
Drugie miejsce przypadło
Zespołowi Szkół Miejskich
w Golubiu-Dobrzyniu, a
trzecie Szkole Podstawowej
Nr 2 w Brodnicy. Zawody

sędziowali: Andrzej Michalski, Piotr Głowacki i Marek
Tuptyński, natomiast opiekę
medyczną zapewniała Elżbieta Łydzińska. Graczy na
parkiecie obserwował były
trener siatkarek BKS Sparta
Brodnica Jerzy Siennicki
oraz radny Wiesław Kalinowski.
- Jestem sympatykiem
siatkówki oraz piłki nożnej
i chciałbym podziękować

Podczas rozgrywek w Omedze

Pierwsze sparringi w kwietniu

Adamowi Szymańskiemu
za organizację turnieju.
Wierzę, że jego zaangażowanie w popularyzację piłki
siatkowej, tak widowiskowej gry zespołowej przyczyni się do powstania klubu
siatkarskiego w Brodnicy
– powiedział radny Rady
Miejskiej Brodnicy, Wiesław
Kalinowski.
(mr, sta)
Brodniccy rugbyści podczas treningu

Wyniki:
1. UKS Budowlanka Toruń I 8 pkt,
2. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu Dobrzyniu 7 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy 6 pkt.
Skład SP nr 2 Brodnica: Paweł Szpakowski, Bartłomiej Kaczyński, Sebastian Lamparski, Kajetan Orłowski, Kacper Szczepański,
Hubert Pokojski, Kacper Złotopolski, Jakub Jakubowski, Rafał Katarzyński - opiekun Adam Szymański.
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Brodnicy 5 pkt.
Skład SP nr 4 Brodnica: Daniel Łazicki, Konrad Adamkiewicz,
Jakub Świniarski, Rafał Cholewczyński, Sebastian Antoszewski,
Igor Łaska, Wojciech Dembek - opiekun Sławomir Zakrzewski.
5. UKS Budowlanka Toruń II 4 pkt.

3 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej
OSiR w Brodnicy rozegrano IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
Brodnicy. Na turniej zjechali się zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni z 12 klubów
województwa kujawsko-pomorskiego oraz
warmińsko–mazurskiego.
Do rywalizacji stanęli: UKS „OSiR” Brodnica, GOK Rogóźno, UKS Świecie nad
Osą, LZS Dragacz, „ARKA” Grążawy, MKS
Ekonomik Rypin, GOKSIR Pruszcz, UKS
Laskowice, LZS Jastrzębie, Górzno, Iława
i Cekcyń.
Największe emocje towarzyszyły pojedynkowi o I miejsce Michała Gutkowskiego z Brodnicy (V liga) i Michała Rakowicza
z Laskowic (II liga), spotkanie zakończyło
się zwycięstwem zawodnika UKS OSiR.

RUGBY. Wiosna zapowiada się wyjątkowo pracowicie
dla brodnickich rugbystów.
Przed nimi kujawsko-pomorska liga rugby oraz wyjazd zagraniczny.
Klub „Rugby Club Brodnica”
powstał 27 sierpnia 2012 roku,
z inicjatywy Patryka Jaworskiego - głównego trenera klubu.
Pierwsze treningi odbyły się na
obiektach brodnickiego OSiR-u. Potem rugbyści przenieśli

się na boisko Zespołu Szkół nr
1 i brodnickie orliki. Obecnie
klub trenuje w hali sportowej
ZS nr 1. Po 4 miesiącach treningów zespół rozegrał mecz
w Ciechanowie, a następnie na
początku listopada w Brodnicy.
Był to pierwszy mecz rugby
w mieście. Działalność klubu
ograniczają, niestety, dość
szczupłe finanse. W kwietniu
brodniccy rugbyści chcą rozegrać dwa mecze sparingowe z

Szarżą Grudziądz i Ciechanem
Ciechanów, a następnie planowane są rewanże w Brodnicy. Klub został zaproszony
do wzięcia udziału w kujawsko- pomorskiej lidze rugby 7.
Niemal cały maj wypełnią ćwiczenia, a na przełomie maja i
czerwca zawodnicy zamierzają
pojechać na turniej do Brunszwiku, który będzie zwieńczeniem ciężkiej pracy zespołu.
Treningi odbywają się w soboty, o godzinie 15.30 w hali,
bądź na boisku (jeśli jest dobra
pogoda) ZS nr 1.
- Rugby Klub Brodnica, jest
w kontakcie z Młodzieżową
Radą Konsultacyjną Miasta
Brodnicy, która pomogła wypromować pierwszy brodnicki
mecz - mówi Patryk Jaworski.
Żeby zostać członkiem, trzeba
być zdrowym i mieć dużo chęci. W drużynie rugby może być
każdy.

Marek Białkowski

TENIS STOŁOWY. Puchar burmistrza dla UKS OSiR Brodnica

Pasjonujący finał ligowców
Prezes Robert Schutz nie krył zadowolenia
po turnieju- zainteresowanie zawodami
było bardzo duże. Rekord frekwencji z roku
2012 został pobity. W turnieju wzięło udział
łącznie 117 zawodników.
- Cieszę się z bardzo dobrej postawy moich zawodników oraz ze zdobycia Pucharu
Burmistrza Brodnicy dla najlepszej drużyny
– mówi Robert Schutz.
UKS OSIR Brodnica znajduje się obecnie
na I miejscu w tabeli V ligi. Przed brodnicką

drużyną jednak kolejne mecze z Gwiazdą
Bukowiec i Tytanem Bydgoszcz. Przewaga
punktowa Brodnicy jest tak wysoka i awans
do IV ligi jest już gwarantowany.
Organizatorem Turnieju o Puchar Burmistrza Brodnicy był Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” w Brodnicy. Współorganizatorem turnieju był Urząd Miejski Brodnicy i
miejscowy OSiR.

PIŁKA NOŻNA. Brodnicka Sparta walczy w rundzie wiosennej IV ligi

Kibice liczą na awans

Tekst i fot. Maciej Rżeński
Na pierwszym miejscu prezes klubu UKS OSiR Robert Schutz

Po meczach sparingowych czas na rozgrywki ligowe. Zarówno władze klubu BKS
Sparta, jak i kibice, liczą
na awans drużyny do III
ligi. To całkiem możliwe, bowiem brodnicki
klub należy do liderów
rozgrywek i wysoko
plasuje się w tabeli.
Oto w jakim składzie
walczyć będziemy o
awans.
Trener: Walentyn
Guszczcin. Bramkarze:
Andrzej Szreiber, Jakub
Rutkowski.
Obrońcy: Piotr
Lamka, Piotr Buchalski,

Paweł Kwiatkowski,
Marcin Baranowski, Artur Bober, Karol Wilmowicz, Mateusz Kordas.
Pomocnicy: Marcin
Rupiński, Arkadiusz
Kozłowski, Łukasz Ciechowski, Artur Marcfeld, Adrian Wiśniewski,
Szymon Ciechowski,
Dejan Vukićević, Łukasz
Olszewski, Paweł Lewandowski.
Napastnicy: Adrian
Kural, Mateusz Prylewski, Yauheni Pyzhyk.
Tekst i fot.
Paweł Stanny
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