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4 czerwca 1989 roku w 
Polsce odbyły się pierwsze 
od czasów zakończenia 
wojny, wolne wybory do 
Sejmu i Senatu, zakończone 
zwycięstwem kandydatów 
z list „Solidarności”. 

Dokładnie rok później, 
po przeprowadzonych 27 
maja wyborach samorządo-
wych, w Brodnicy odbyła 
się pierwsza sesja demo-
kratycznie wybranej Rady 
Miejskiej, na której wybrano 
przewodniczącego rady, bur-
mistrza, członków zarządu 
oraz delegatów do sejmiku 
samorządowego. 

Rozpoczęła się długa i nie-
łatwa droga wydobywania 
Brodnicy z szarości i zapaści 
PRL-owskiej rzeczywistości. 
Wszystko w tamtych czasach 
było nowe i nieznane. Two-
rzyły się partie polityczne. 

W najbliższy piątek, 
25 czerwca ponad 3 
tysiące uczniów szkół 
prowadzonych przez 
miasto Brodnicę rozpo-

W niedzielę 20 maja Polacy wybierali prezydenta RP. W 
Brodnicy można było głosować w siedzibach 16 obwo-
dowych komisji wyborczych. Tak jak w każdych wybo-
rach, osoby starsze i niepełnosprawne miały zapewniony 
bezpłatny dowóz do miejsca głosowania. Wystarczyło 
wcześniej zadzwonić na numer brodnickiego magistratu. 

Kampania wyborcza na terenie miasta przebiegła 
spokojnie. Do drugiej tury wyborów przeszli Bronisław 
Komorowski i Jarosław Kaczyński. Głosowanie odbę-
dzie się 4 lipca w godzinach 6.00-20.00.

(sta)

W awangardzie nowej Polski

Brodnicki Duży Rynek - kolorowy, czysty, odnowiony - jest jednym z symboli nowego 
oblicza miasta. Temat 20-lecia samorządu w Brodnicy poruszamy na stronach 3-10

Powstawała gospodarka 
rynkowa. Zakładano pierwsze, 
większe firmy prywatne (w 
Brodnicy Vidox i Stefanex).

Te z samorządów terytorial-
nych w naszym kraju, które 
szybko dostosowały się do 
nowych warunków, nie bały 
się podejmować ryzyka, choć 
szalała inflacja i zmieniały się 
przepisy, stały się awangardą 
demokratycznie odrodzonej 
Polski. Brodnica znalazła się w 
tym elitarnym zespole, a efek-
ty tamtej pionierskiej pracy 
stale procentują do dziś.

Po 20 latach od chwili 
powstania samorządu teryto-
rialnego, Brodnica jest silnym 
gospodarczo, nowoczesnym i 
przyjemnym dla oka miastem, 
w którym dobrze się mieszka i 
do którego chce się wracać.

(sta)
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Witajcie, wakacje!

Od 1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 Brodnicy 
przebywali uczniowie z terenów objętych powodzią. 
Goście wzięli m.in. udział w mini turnieju piłki nożnej, 
grając na Orliku przy Rolniczówce z drużynami mini-
strantów parafii Jezusa Miłosiernego.
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W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 przy ul. Zielonej 
głosowali m.in. mieszkańcy  osiedla Morskie Oko

Wybory prezydenta
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Druga tura 4 lipca

Brodniccy żeglarze z UKS Pojezierze po raz 
pierwszy w tym roku brali udział w regatach 
na jeziorze Charzykowy. Tym razem nie stanęli 
na podium, ale zdobyli wiele doświadczeń. 
Poznali też nowych kolegów i koleżanki, z któ-
rymi będą się ścigać w następnych regatach. 

czyna wakacje. 
Oferta wypoczynku dla 

dzieci przygotowana przez 
organizacje pozarządowe i 
dofinansowana z budżetu 

miasta jest bogata. Orga-
nizowane będą półkolonie 
przy ul. Królowej Jadwigi, 
obozy w Cichem (profilak-
tyczny i wypoczynkowy), 
obóz w Bachotku dla 
wioślarzy oraz obozy w 
Górznie (piłka ręczna). 

W czasie wakacji, w 
ośrodku wypoczynko-
wym miasta Brodnicy 
w Cichem, wypoczywać 
będą również dzieci z 
terenów objętych powo-
dzią. Wakacyjne zajęcia 
na jeziorze Niskie Brod-
no poprowadzą także 
członkowie  Brodnickiego 
Towarzystwa Żeglarskiego 
„Pojezierze”. 

W trakcie  letniej prze-
rwy w nauce w szkołach 
zaplanowano remonty. 
Najwięcej w Szkole 
Podstawowej nr 1, gdzie 
wyremontowany zostanie 
dach i wybudowany plac 
zabaw przy budynku pla-
cówki w ramach progra-
mu „Radosna szkoła”. W 
innych szkołach zapla-
nowano bieżącą konser-
wację m.in. malowanie 
pomieszczeń.

(sta)

Ponad 200 uczniów brod-
nickich szkół ponadgimnazjal-
nych, głównie z I i III LO, brało 
udział w XIV Ogólnopolskich 
Spotkaniach Młodych Ledni-
ca 2010. Hasłem tegoroczne-
go zjazdu, które zgromadziło 
około 80 tysięcy młodzieży 
z Polski, Czech, Włoch i Nie-
miec było: „Kobieta darem i 
tajemnicą”. 

Wyjazd zorganizowała 
parafia pod wezwaniem św. 
Katarzyny, a duchowymi 
opiekunami byli: ks. Łukasz 
i Bartłomiej z parafii farnej. 
Każdy uczestnik tegoroczne-
go spotkania otrzymał m.in. 
płytę mp3, śpiewnik lednicki 
i świecę. Chłopcy otrzymali 
mały słoik miodu z Podkar-
pacia, jako symbolu słody-
czy, którą posiada w sobie 
kobieta, natomiast dziewczęta 
dostały medaliki z wizerun-
kiem Matki Boskiej. 

Anna Płachta
Młodzi rep. ZM

Było słodko 
w Lednicy

W Brodnicy gościł przez dwa tygodnie 
Lutz Peuker, policjant z Niemiec 

Czytaj str. 2

Numer specjalny z okazji 20 lecia 
samorządu terytorialnego w Polsce
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Gdy Jagiełło został królem, rosła w siłę Polska cała. 
Teraz jego imię nosi nasza szkoła tak wspaniała – tak 
zaczyna się hymn Gimnazjum nr 1 w Brodnicy, która 
od 28 maja nosi imię króla Władysława Jagiełły. 

Po SP nr 2, która otrzymała imię Polskich Olimpijczy-
ków, to kolejna brodnicka szkoła, która ma swego pa-
trona. Uroczystości nadania imienia poprzedziła msza w 
kościele ojców franciszkanów. Tam młodzież mogła się 
m.in. dowiedzieć, że król, który w średniowieczu rządził 
Polską, miał wiele zalet, które warto naśladować także 
współcześnie (m.in. niechęć do alkoholu - Jagiełło pił 
jedynie wodę źródlaną). W budynku szkoły uchwałę o 
nadaniu imienia odczytał przewodniczący RM Brodnicy 
Marek Hildebrandt, a burmistrz miasta Wacław Derlicki 
przekazał dyrektorowi gimnazjum Zdzisławowi Kędzi 
sztandar. 

Na uroczystościach młodzież z „Jagiellonki” zapre-
zentowała program artystyczny w żartobliwym, hi-
storycznym klimacie.  Cała szkoła została na tę okazję 
odnowiona. Pomalowano m.in. izby lekcyjne i pracow-
nie. Postarano się o nowe dekoracje sal. W holu szkoły 
zawieszono tablicę oraz konny portret króla Jagiełły na 
tle Brodnicy autorstwa Janusza Bronclika.

(sta)

Piękna 
i mądra

Brodniczanka Karoli-
na Zielińska zdobyła  29 
maja tytuł Miss Polonia 
Grudziądza 2010. Sukces 
ten zapewni jej udział w 
ogólnopolskim ćwierćfinale 
konkursu w lipcu. 

Karolina Zielińska, absol-
wentka I LO w Brodnicy, 
wzięła udział w konkursie 
miss po raz pierwszy. 
Wystartowała za namową 
przyjaciółki, która wraz z 
nią brała udział w rywali-
zacji o koronę. Na casting 
zgłosiło się 50 kandydatek, 
natomiast 15 zaproszono 
do drugiego etapu, w tym 
brodniczankę.

- Na początku byłam 
niechętnie nastawiona do 
tego typu konkursów, ale 
pomyślałam, że to może 
być ciekawa przygoda i 
odważyłam się wziąć udział. 
Niczego nie żałuję i te trzy 
miesiące spędzone na przy-
gotowaniach będę wspo-
minać zawsze mile – mówi 
Karolina Zielińska.

Karolina studiuje turysty-
kę i rekreację na UMK w 
Toruniu. Po uzyskaniu licen-
cjatu planuje dalsze studia 
w Gdańsku.

Wioletta Zyra
Młodzi reporterzy ZM

W ramach międzynarodowej współpracy, w Brod-
nicy przez dwa tygodnie gościł policjant z Niemiec 
- Lutz Peuker. Przyjechał on do Polski dzięki stowarzy-
szeniu IPA i Mundurowemu Klubowi Motorowemu. 

Opiekunem niemieckiego gościa był w tym czasie 
mł. asp. Gabriel Żurawski. Swoją wizytę Lutz Peuker 
rozpoczął od zajęć w ramach Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Był „główną atrakcją” imprezy zorganizowanej 
na świeżym powietrzu w Drużynach. W kolejne dni 
zwiedził m.in. Komendę Wojewódzką Policji w Bydgosz-
czy i spotkał się z burmistrzem Brodnicy oraz starostą 
brodnickim. Nasi policjanci zabrali gościa do służby na 
drodze, która pozwoliła na wymianę doświadczeń i spo-
strzeżeń między funkcjonariuszami. Wielkie zdziwienie 
okazywali niemieccy kierowcy zatrzymani do kontroli 
przez swojego rodaka. 

Młodszy asp Gabriel Żurawski pokazał gościowi z 
zagranicy najpiękniejsze zakątki Pojezierza Brodnickiego. 
Niemiecki policjant był mile zaskoczony gościnnością 
swych brodnickich kolegów. Żegnając się, obiecał tu 
jeszcze wrócić.

(sta)
W III Liceum Ogólnokształcącym 

w Brodnicy pożegnano uczniów klas 
trzecich. W tym roku mury placówki 
opuściło dokładnie 100 uczniów. Z rąk 
dyrektora ZS nr 1 Tomasza Wysockiego, 
wicedyrektor szkoły Marii Malinowskiej 
oraz burmistrza miasta, młodzież otrzy-
mała pamiątkowe certyfikaty ukończenia 
szkoły. Podczas uroczystości pożegnania 
trzecioklasistów, 23 uczniów otrzyma-

Mateusz Siekierski, 
przed laty zwycięzca 
popularnego progra-
mu „Dzieciaki z klasą”, 
ponownie udowodnił, 
że jest nieprzeciętnie 
zdolny.  Brodniczanin - 
obecnie uczeń pierwszej 
klasy IV LO w Toruniu, 
został laureatem szczebla 
centralnego V Olimpiady 
Przedsiębiorczości, której 
honorowym patronem 
jest profesor Leszek 
Balcerowicz.

W olimpiadzie starto-
wało ponad dwadzieścia 
tysięcy uczniów z całej 
Polski. Do etapu rejono-
wego, który odbywał się 
w Warszawie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Katowicach 
i Krakowie zakwalifiko-
wało się 1.250 młodych 

Z wielkim żalem informujemy o 
śmierci współpracownika Ziemi 
Michałowskiej ś. p. Jana Grabow-
skiego. Zmarł po ciężkiej chorobie 6 
czerwca w wieku 61 lat.

Janek był człowiekiem wszech-
stronnie utalentowanym. Budował 
kajaki, żaglówki, łodzie motorowe, 
modele statków, samolotów. Był też 
autorem niezliczonej ilości makiet, 
plansz, rozmaitych scenicznych de-
koracji, witryn sklepowych, reklam 
itd. 

Najbardziej związany był z 
żeglugą. Sam żeglował m.in. na 

Wyróżnieni 
absolwenci 
klas trzecich

Żal się rozstać ze szkołą
ło nagrody specjalne za osiągnięcie 
wysokich wyników w nauce (najwyższa 
średnia Emilia Staak, druga z lewej obok 
mamy), za reprezentowanie szkoły w 
olimpiadach naukowych, za udział w 
samorządzie szkolnym, wolontariat oraz 
za sukcesy sportowe. W I LO uroczy-
stości pożegnania uczniów klas trzecich 
zaplanowano na 30 czerwca.

(sta)
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Niemieccy kierowcy zatrzymani 
do kontroli przez swojego rodaka

Niemiecki policjant Lutz Peuker (w piaskowej ko-
szuli) oraz mł. aspirant Gabriel Żurawski z dziećmi w 
ramach zajęć z okazji Dnia Dziecka w Drużynach 

Miss z Brodnicy – Karoli-
na Zielińska po ogłoszeniu 
werdyktu jury

Fot. Nadesłana 

barkach i jachcie pełnomorskim. 
Był dobrym człowiekiem, sponta-
nicznym, przyjacielskim, życzliwym 
dla innych. Zawsze szelmowsko 
uśmiechniętym. Mając wielki talent, 
zręczność i dużą wiedzę, nie gonił 
za bogactwem. 

Żyjąc skromnie, ale jak wolny 
człowiek, spełniał swoje marzenia 
o żeglowaniu i bliskim kontakcie z 
naturą. Ziemia Michałowska była 
ostatnią inicjatywą, w którą się za-
angażował. Planował prowadzenie 
stałej rubryki porad modelarskich i 
prac bosmańskich. Nie zdążył. 

Janek był człowiekiem nie do 
zastąpienia. Będzie go bardzo bra-
kowało tym, którzy go lubili i cenili. 
Będzie go też brakowało Brodnicy.

(sta)
 

Z żałobnej karty
Janek 

już nie popłynie

Jan Grabowski z jednym z ostatnich 
swych kartonowych modeli: M/S Brodnica
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przedsiębiorców. 
Do etapu cen-
tralnego, który 
rozgrywany był 
w Szkole Głów-
nej Handlowej w 
Warszawie, za-
kwalifikowało się 
pięćdziesięcioro, 
w tym Mateusz 
Siekierski. 

Po bardzo 
trudnym teście i 
przedstawionej 
prezentacji pt. 
„Zarządzanie 
portfelem pro-
duktów” Mateusz znalazł 
się w gronie laureatów V 
Olimpiady Przedsiębiorczo-
ści.16 czerwca w gmachu 
SGH w Warszawie odbyła 
się uroczystość wieńcząca 
konkurs. 

Trzyma klasę
W gronie laureatów

Królewskie 
gimnazjum w Brodnicy

Oprócz dyplomów i 
nagród Mateusz otrzymał 
możliwość wstępu na kilka 
państwowych uczelni eko-
nomicznych.

(sta)                    



nr 6 (273), czerwiec 2010 Samorząd
 3M I E J S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S P O Ł E C Z N O - K U L T U R A L N Y

EDWARD SEMENIUK

Burmistrz Miasta Brodnicy od 6 czerwca 
1990 do 7 listopada 1990 roku. Powołany 
i odwołany przez Radę Miasta. W styczniu 
1990 roku był jednym z inicjatorów wzno-
wienia dwutygodnika Ziemia Michałowska. 
W okresie jego urzędowania zmieniono 
m.in. kilka nazw brodnickich ulic np. Mariana 
Buczka, Marcelego Nowotki, Janka Krasic-
kiego, Ludowego Wojska Polskiego. Odbyły 
się uroczyste obchody 70. rocznicy bitwy 
polsko- bolszewickiej pod Brodnicą. Uchwa-
lono tymczasowy statut miasta. Otwarto SP 
nr 7 przy ul. Matejki oraz Przedszkole nr 9 na 
osiedlu michałowskim.

LEON KRYSIŃSKI

Burmistrz Miasta Brodnicy w latach 1998- 
2002. Ostatni naczelnik miasta w latach 1986-
1990. Działacz lewicowy związany obecnie z 
SLD. Wieloletni dyrektor otwartego w 1991 
roku Domu Pomocy Społecznej Pomocna 
Dłoń. Członek Stowarzyszenia Kivanis oraz 
PCK. Długoletni brodnicki radny. Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w obecnej, V 
Kadencji (2006-2010). W okresie pełnienia 
funkcji burmistrza miasta doprowadził m.in. 
do wybudowania nowego targowiska miej-
skiego na ul. Nad Drwęcą. Utworzono Park 
Anny Wazówny zmodernizowany w 2004 
roku. Kontynuował politykę swego poprzednika w rozwoju gospo-
darki komunalnej (m.in. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji oraz 
budowa nowych ulic), modernizacji komunikacji miejskiej i budownic-
twa socjalnego. 

WACŁAW DERLICKI

Burmistrz Miasta Brodnicy w latach 
1990-1994, 1994-1998, 2002-2006 oraz 2006 
do dnia dzisiejszego. Pełnił również urząd 
starosty nowomiejskiego. Najdłużej urzędują-
cy burmistrz Brodnicy po zmianach ustrojo-
wych. W latach 90-tych za sprawą  jego po-
lityki Brodnica była najszybciej rozwijającym 
się miastem w województwie toruńskim. 
Miasto zasłynęło m.in. z bardzo dynamiczne-
go rozwoju gospodarczego nazywanego też 
„Cudem nad Drwęcą”. Główny projektant no-
woczesnej Brodnicy. Dostrzeżono to w kraju 
przyznając Brodnicy za rok 2009 pierwsze 
miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin, Miast i Powiatów polskich 
prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.

-
Opracował: Paweł Stanny

Współpraca: biuro Rady Miejskiej, Urząd Miasta Brodnicy

20 LAT SAMORZĄDU W BRODNICY

BARBARA BOK-MAJZEL

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brodni-
cy w I Kadencji (1990-1994). Silnie związana 
z życiem kulturalnym Brodnicy. Wieloletni 
Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miej-
skiego. Pełniła funkcję Prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Michałowskiej. Obecnie 
na emeryturze, szczęśliwa żona, mama i 
babcia. Mieszka na wybrzeżu.

PIOTR JANKIEWICZ

Był radnym czterech kadencji samorzą-
du w Brodnicy (także w czasie PRL). W II 
Kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Brodnicy (1994-1998). Wie-
loletni Przewodniczący Zarządu Miejskiego 
„Civitas Christiana” w Brodnicy. Członek 
Zarządu Towarzystwa  Miłośników Ziemi 
Michałowskiej w Brodnicy. Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Pomocy Medycznej 
„Ziemi Michałowskiej”. Członek Zarządu 
Funduszu Modernizacji Szpitala w Brodnicy. 
Rodowity brodniczanin – wychowało się 
9 pokoleń Jankiewiczów. Zmarł 7 grudnia 
1998 r. w wieku 48 lat.

IWONA SARNOWSKA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brodnicy 
III Kadencji  (1998 – 2002). Życie zawodo-
we związała z administracją państwową m. 
Brodnicy. Na emeryturę przeszła w 1990 r. Jej 
pasją przez całe życie jest praca społeczna na 
rzecz istot słabszych, potrzebujących pomo-
cy.  Przez 32 lata była opiekunem prawnym 
i społecznym. Założycielka Towarzystwa 
Ochrony Praw Zwierząt oraz Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt Reksio w Brodnicy. 
Wielka miłośniczka muzyki Fryderyka Chopi-
na.

MAREK HILDEBRANDT

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brodnicy 
w IV i V Kadencji (2002- 2006 oraz 2006-
2010). Przedsiębiorca. Właściciel sieci han-
dlowej R.M. Hildebrandt. Współudziałowiec 
Brodnickich Zakładów Żelatyny. Pracodawca 
dla ponad 400 osób. 

Wyróżniony tytułem Brodniczanina roku 
1997. Nagrodzony m.in. tytułem Przedsię-
biorcy Województwa Kujawsko- Pomorskie-
go w roku 2000. Laureat nagrody HIT oraz 
nagrody „Orły Agrobiznesu” – 2010”. Me-
cenas kultury. Społecznik. W okresie swych 
kadencji dietę przekazywał na cele charyta-
tywne. Członek Brodnickiego Towarzystwa 
Gospodarczego i Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brodnicy 1990 - 2010

Burmistrzowie Brodnicy 
w latach 1990 – 2010

Organizatorzy tegorocz-
nych Dni Brodnicy - Urząd 
Miejski w Brodnicy, Brod-
nicki Dom Kultury, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji 
oraz sponsor strategiczny 
Carlsberg Polska  za-
praszają mieszkańców 
miasta i gości odpoczy-
wających na Pojezierzu 
Brodnickim na koncerty, 
pokazy sportowe, konkur-
sy i zabawy przygotowa-
ne z tej okazji. 

Program Dni Brodnicy: 
26 czerwca, sobota, sta-
dion miejski OSiR (płyta 
główna) 
 
Godz. 15.00-16.00 – pre-
zentacje artystyczne BDK 

Godz. 16.00-21.00 - 
PUCHAR POLSKI STRONG 
MAN – impreza sportowo-
rekreacyjna: 
- przeprowadzenie konku-
rencji, pokazy akrobatów, 
pokaz fitness, występ 
Jacka Dymka w roli Elvisa 
Presleya Pucharu Polski 
Strong Man. 

Będziemy mogli oglądać 
zmagania następujących 
zawodników: Roberta 
Szczepańskiego, Janusza 
Kułagi, Bartłomieja Bąka, 
Krzysztofa Schabowskie-
go, Damiana Antonioka i 
Tyberiusza Kowalczyka. 

Wystąpią oni w konku-
rencjach: 
1. Spacer farmera 140 kg 
na odległość 
2. Konkurencja wiązana 
tarcza 220 kg na odległość 
15m plus załadunek trzech 
ciężarów na platformę 90, 
100 i 110 kg 
3. Zegar 
4. Trzy belki 130, 150, 170 
kg na czas 
5. Yok plus kowadło 
6. Przeciąganie tira - cią-
gnika na odległość 20 m 

Godz. 21.15-22.25 - wy-
stęp brodnickiego zespołu 
„Ostatnia Deska Ratunku” 

Godz. 22.30-24.00 - kon-
cert zespołu Diament 

Godz. 0.15-1.15 -  kon-
cert zespołu Quest

Dni 
Brodnicy

26 czerwca, sobota
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Duży Rynek odnowiony na 700-lecie miasta w 1998 roku. 
Ulubione miejsce spotkań brodniczan oraz najważniejszych uroczystości

Na ulicach pojawiają się coraz lepszej klasy autobu-
sy komunikacji miejskiej.  Noszą one znaki Zielonych 
Płuc Polski, które miasto posiada

Pomnik Anny Wazówny - 
uczonej, niezależnej w poglą-
dach starościny brodnickiej i 
szwedzkiej królewny

Budynki firmy Samin Druk przy ulicy Sikorskiego – jednej z pierwszej powstałych 
w Brodnicy z kapitałem zachodnim

 Gazyfikacja była jedną z najważ-
niejszych inwestycji w historii mia-
sta. Pozwala zaopatrywać Brodnicę 
w paliwo nieszkodzące środowisku 
naturalnemu

Firma VOBRO – naj-
słodsza tajemnica ponad 
700-letniej Brodnicy

Park Anny Wazówny i fontanna z panną 
wodną. Kiedyś w tym miejscu był szpetny, 
betonowy krąg z czasów PRL

Jeden z wielu nowych 
domów brodnickiego 
TBS na osiedlu Karbowo 

Wygraliśmy swój czas
20 lat samorządu w Brodnicy 

Lata 1990 – 2010 to okres intensywnego rozwoju Brodnicy. Wszystko, co udało się osiągnąć w dziedzinie 
gospodarki, kultury, oświaty i budowania społeczeństwa obywatelskiego to zasługa pracy lokalnego sa-
morządu, całej społeczności naszego miasta oraz wszystkich tych, którzy znaleźli tu i wykorzystali szansę 
na rozwój. Oto przewodnik po wybranych miejscach w Brodnicy.

Hala widowiskowo – spor-
towa „Księżniczka” oraz nowe 
korty tenisowe

Wybudowana w latach 1996-
1998 nowa część Brodnickiego 
Domu Kultury. Tu odbywają się 
koncerty, spektakle, widowiska 
oraz mieszczą się pracownie sek-
cji działających przy BDK

Osiedle domów socjalnych 
przy ulicy Sikorskiego
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Targowisko Miejskie w centrum Brodnicy. W przeszłości 
były tu rozpadające się garaże i magazyny

Nowoczesne obiekty firmy Vorverk na ulicy Podgórnej. Powstały na 
miejscu niedokończonej w PRL, olbrzymiej mleczarni, której tereny 
miasto przejęło i przygotowało pod inwestycje 

Budowa trasy przemysłowej południowo- zachodniej przebiega sprawnie i dobiega końca. 
Oddanie jej do użytku ma nastąpić w sierpniu br.

Wybudowany przez miasto Zespół Szkół nr 1 wraz z basenem. 
Mieści m.in. nowoczesne sale wykładowe

Kryta pływalnia przy ZS nr 1 na ulicy Matejki. Służy 
uczniom, klubom sportowym i wszystkim, którzy dbają 
o zdrowie i kondycję

Zmodernizowana płyta stadionu i powstały 
niedawno skatepark przy ulicy Królowej Jadwigi

Brodnica może po-
szczycić się wieloma 
ciekawymi zabytkami. 
Administrowane przez 
Muzeum w Brodnicy 
są zadbane i podda-
wane pracom kon-
serwatorskim, dzięki 
czemu są wizytówką 
naszego miasta

Oczyszczalnia ścieków na Ustroniu. To jednak z pierwszych 
miejskich inwestycji samorządu miasta Brodnicy po zmianach 
demokratycznych w naszym kraju

Brodnicka biblioteka mieści się w prestiżowym Pałacu 
Anny Wazówny i służy czytelnikom nie tylko z Brodnicy, 
ale również regionu brodnickiego

Opracował: Paweł Stanny
Współpraca: Zbigniew Ziółkowski, Zofia Jaruszewicz
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RADA MIEJSKA BRODNICY W LATACH 1990 - 2010

I kadencja Rady Miejskiej 
1990 - 1994

Barbara Bok-Majzel - przewodniczą-
ca. Marian Barcz, Grzegorz Grabowski, 
Henryk Domżalski, Jerzy Głowacki, 
Kazimierz Grążawski, Stanisław Hoga, 
Bogusław Kuciński, Róża Kłosowska, 
Benedykt Krajeński, Ryszard Konopka, 
Grażyna Korecka, Ryszard Kowalski, Bo-
gumił Kupczyk, Krzysztof Lewandowski 
(z-ca przewodniczącego), Tadeusz Le-
wandowski, Mariusz Malicki (z-ca prze-
wodniczącego), Andrzej Mrozowski, 
Zdzisław Olszewski, Mieczysław Pła-
chetko, Barbara Rochman, Marek Rani-
szewski, Wiesława Smoczyńska-Śnież-
ko, Ewa Sargalska, Brunon Słembarski, 
Aleksandra Warmińska (z-ca przewod-
niczącego), Kordian Wójciak, Urszula 
Zembrzycka.

 Zrezygnowali: Ewa Celińska, Roman 
Klonowski, Mieczysław Mosakowski,
Piotr Jankiewicz, Eugeniusz Skonieczka.

III Kadencja Rady Miejskiej 1998 - 2002
Iwona Sarnowska – przewodnicząca. Marian Barcz, Zdzisław Brążkiewicz, Mirosław Chapko, Zbigniew Czupryński, 

Kazimierz Czerwieński, Romuald Dąbrowski (z-ca przewodniczącego), Grzegorz Grabowski, Piotr Grążawski, Marek 
Hildebrandt Urszula Jakubowska, Andrzej Kaczyński- w miejsce Z. Czupryńskiego, Renata Kamińska,, Barbara Kanta-
rowska, Małgorzata Karczewska, Krystyna Kiszkurno,  Leon Krysiński, Andrzej Mrozowski, Piotr Ostrowski, Jerzy Ra-
kowski, Janusz Rosik, Iwona Sarnowska,  Wiesław Suchocki,  Przemysław Twarogowski,  Barbara Tuptyńska, Leszek 
Wałdowski, Ignacy Wiśniewski, Wojciech Wiśniewski, Maria Zagórska, Stanisław Ziemba.

IV Kadencja Rady Miejskiej 2002 - 2006
Marek Hildebrandt - przewodniczący. Wiesław Bogdz

browski, Paweł Derlicki- wszedł w miejsce D. Czaplickieg
sowo z-ca przewodniczącego), Jan Koźmiński-wszedł w 
w miejsce H. Zdunkowskiego, Adam Pac, Roman Pawlak
cikowski, Leszek Wałdowski, Ignacy Wiśniewski, Kordian
miejsce W. Derlickiego. 

Zrezygnowali: W Derlicki, Barbara Tuptyńska, Henryk 

Opracował: Paweł Stanny
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II Kadencja Rady Miejskiej  
1994 - 1998

Piotr Jankiewicz - przewodniczą-
cy. Zbigniew Bukowski, Benedykt Cy-
glicki, Romuald Dąbrowski, Wacław 
Derlicki, Jerzy Głowacki, Grzegorz 
Grabowski, Piotr Grążawski, Henryk 
Jagusiak, Urszula Jakubowska,  Ju-
styn Jankiewicz, Małgorzata Karczew-
ska, Krystyna Kiszkurno, Edward Koź-
miński, Bogusław Kuciński, Bogumił 
Kupczyk, Anna Kupczyk, Mieczysław 
Płachetko, Ewa Sargalska, Krzysztof 
Socki, Wiesław Suchocki, Barbara 
Tuptyńska, Piotr Urbański, Agniesz-
ka Wiśniewska, Ignacy Wiśniewski, 
Jadwiga Wojciechowska, Kordian 
Wójciak (z-ca przewodniczącego), To-
masz Wysocki, Kazimierz Ewertowski 
- wszedł do RM za J. Głowackiego.

ziewicz, Zdzisław Brążkiewicz,  Dariusz Czaplicki,  Romuald Dą-
go, Piotr Grążawski, Renata Kamińska, Edward Koźmiński (cza-

miejsce B. Tuptyńskiej, Leon Krysiński, Tadeusz Kuroś-wszedł 
k, Tadeusz Rokicki, Janusz Rosik, Krzysztof Socki, Antoni Śmie-
n Wójciak (z-ca przewodniczącego), Maria Zagórska-weszła w 

Zdunkowski, Dariusz Czaplicki

V Kadencja Rady Miejskiej 2006 - 2010
Marek Hildebradt - przewodniczący. Zdzisław Bogacki, Paweł Derlicki, Jan Godlewski, Piotr Grążawski, Urszula 

Jakubowska, Dariusz Kaliszer, Renata Kamińska, Jan Kowalski, Leon Krysiński (z-ca przewodniczącego), Tadeusz 
Kuroś, Bogdan Majczuk, Adam Pac, Roman  Pawlak (z-ca przewodniczącego), Adam Siekliński, Antoni Śmiecikow-
ski, Barbara Tuptyńska, Lech Witkowski, Agnieszka Wiśniewska, Jadwiga Wojciechowska, Adam Zalewski - wszedł 
w miejsce L. Wałdowskiego. 

Zrezygnował Leszek Wałdowski.

RADA MIEJSKA  BRODNICY W LATACH 1990 - 2010
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Przypadająca w tym roku 
20. rocznica powstania samo-
rządu terytorialnego skłoniła 
burmistrza Brodnicy Wacła-
wa Derlickiego do spisania 
wspomnień. W tym numerze 
Ziemi Michałowskiej kolejna 
ich część. 

Kadencja lat 2006-2010 to 
nowe wyzwania i obowiązki, ale 
też dużo nowych emocji. Na po-
czątek jednak, krótko o wyborach. 
W pierwszej turze do komisji nie 
dałem mężów zaufania i kilkaset 
głosów oddano nieważnych. Ten 
błąd naprawiłem w drugiej turze. 
W każdej komisji był mąż zaufa-
nia, który czuwał nad prawidło-
wością pracy komisji. Efekt był 
taki, że głosów nieważnych było 
tylko kilkadziesiąt. Wnioski pozo-
stawiam Czytelnikom.

Jak już wyżej wspomniałem, 
nowa kadencja to przede wszyst-
kim nowe wyzwania, głównie 
inwestycyjne. Nasze wodociągi 
zakończyły modernizację stacji 
uzdatniania wody „Ustronie”. 
Było to ważne zadanie, bo prze-
cież wodę tę pijemy, w niej się 
myjemy i w niej gotujemy potra-
wy. Zmodernizowano też miejską 
oczyszczalnię ścieków. Kolejne 
będą niezwykle kosztowne, ale 
na szczęście możemy liczyć na 
duże dofinansowanie z funduszy 
europejskich.

Wspomnę też o wybudowaniu 
drogi dojazdowej do nowego 
cmentarza oraz wykonaniu 
projektu domu pogrzebowego. 
Zakłada on powstanie budynku 
z kaplicą i miejscami siedzącymi 
dla co najmniej 100 osób. Będzie 
tam wszystko, co wiąże się z 
ceremonią pożegnania naszych 
bliskich. Ostatnia kadencja to 
także czas tzw. inwestycji osiedlo-
wych, czyli tworzenia kolejnych 
ciągów kanalizacji, wodociągów 
oraz powstawania nowych ulic.

Rozpoczęliśmy też budowę 
południowo-zachodniej trasy 
przemysłowej, bo jak wiadomo 
Brodnica jest miastem mocno 
zatłoczonym. Udało się pokonać 
opory niektórych radnych, którzy 
przy uchwalaniu budżetu byli 
przeciw, ponieważ mamy długi 
itd. Dziwiłem się, bo podobne 
głosy słyszałem w 1992 roku przy 
budowie oczyszczalni. Mówiono 
wtedy: a po co nam ona? Mamy 
przecież długi! Kto dziś pamię-

ta, że miasto zaciągnęło wtedy 
gigantyczny kredyt w wysokości 
28 mld złotych. Teraz również 
poradzimy sobie z długiem. 
Gospodarkę pieniężną miasta 
prowadzę niezwykle ostrożnie. 
Kto dziś chce coś nowego zbudo-
wać i stworzyć, musi brać kredyt. 
My korzystamy z najtańszych 
kredytów poprzez emisje obliga-
cji. A jak są potrzebne inwestycje 
drogowe, to wszyscy mieszkańcy 
naszego miasta wiedzą. I kierow-
cy, i piesi powiedzieliby pewnie 
to samo.

Budowa trasy przemysłowej 
ruszyła i będzie ona oddana 
w połowie sierpnia br. Można 
więc powiedzieć, że sprawa jest 
załatwiona. Oddzielna sprawa to 
włączenie jej w krajową drogę 
nr 15. Są duże opory Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad, która 
chce to odwlec w czasie. Mam 
jednak zapewnienie ministra, 
że przynajmniej tymczasowe 
włączenie naszej obwodnicy do 

drogi krajowej na pewno nastąpi. 
Pod koniec br. rozpoczną się pra-
ce projektowe, a od marca 2011 
roku wykonawca ma wejść na 
plac budowy, wykonując nie tylko 
rondo, ale również dalszą część 
obwodnicy od ulicy Sądowej do 
ulicy Sikorskiego. Dopiero oby-
dwie te obwodnice spełnią swą 
rolę i powinny bardzo mocno 
rozluźnić napięcia komunikacyjne 
w śródmieściu. 

Pragnę również dodać, że przy-
gotowujemy od strony formal-
no–prawnej, a przede wszystkim 
technicznej, przedłużenie naszej 
obwodnicy do ulicy 18 Stycznia. 
Jadąc z ulicy Lidzbarskiej, kierow-
cy będą mogli pojechać pod górę 
ulicą Matejki i dalej ulicą Witosa 
lub ulicą równoległą skręcą w 
prawo, wjadą na obwodnicę, aby 
potem wyjechać na ulicę Sikor-
skiego, omijając całe śródmie-
ście. Jest to, co prawda dalej, 
ale jak się jedzie bez przerwy, to 
można taki odcinek pokonać w 5 
minut. Przez miasto 30 minut lub 
dłużej.

Co tu dużo mówić, obwodnice 
kiedyś staną się ulicami miejski-
mi. Miasto się stale rozwija i w 
przyszłości trzeba będzie myśleć 
o kolejnych obwodnicach. Dla-
czego to jest takie ważne? Do tej 
pory Brodnica rozwijała się wedle 
układu pentagralnego, czyli pię-
ciu ulic wylotowych, natomiast 
przy budowie ulic obwodowych 
miasto rozwijać się będzie pier-
ścieniowo.

W Brodnicy 
też zainwestują

Dostaliśmy sygnał, że niektóre 
miasta jak np. Ostróda zyskały in-
westorów, którzy są w stanie wy-
dać nawet ponad 100 milionów 
złotych i budują centra sportowo-

rozrywkowo-handlowe. Nawią-
zaliśmy kontakt z jedną z takich 
firm. Okazało się, że jest zainte-
resowana Brodnicą. W związku z 
tym przygotowujemy przetarg na 
sprzedanie terenu oraz budyn-
ków, które na nim stoją w celu 
rozbiórki i budowy parku wodne-
go, czterogwiazdkowego hotelu, 
galerii handlowej i Multikina. To 
ostatnie byłoby oczywiście mniej-
sze niż w Toruniu. Myślę jednak, 
że brodniczanie z przyjemnością 
obejrzą filmy w nowych, komfor-
towych warunkach.

Zrobiliśmy również sporo z 
myślą o młodzieży. Przy Szkole 
Podstawowej nr 4 im. 700-lecia 
otwarto boisko wielofunkcyj-
ne Orlik. Znowu były opory, że 
nie warto, bo małe i tak dalej. 
Uparłem się, że jednego Orlika 
zrobimy. Boisko powstało i teraz 
są wszyscy zachwyceni. Powiem 
więcej. Mamy zaklepane lodo-
we boisko Orlik. Jak się uda, na 
przyszłą zimę będzie frajda dla 
wszystkich łyżwiarzy.

Zbliżamy się coraz większymi 
krokami do rewitalizacji miasta. 
Czekamy zwłaszcza na dotację 
marszałka sejmiku naszego 
województwa, aby móc naprawić 
most na ulicy Kościelnej. Most 
jest solidny, ale trudno to samo 
powiedzieć o barierkach, które 
dolepiono i jak mieszkańcy widzą 
- jedna już odpadła. Trzeba to 
zrobić porządnie, a przy okazji i 
całą ulicę.

Ciepło od POLMO

Miasto musi mieć zapewnione 
dostawy ciepła dla swoich miesz-
kańców. Korzysta z tego więcej 
niż jedna trzecia brodniczan. 
W czasie upływającej kadencji 
połączono kolejny, całkiem spory 
obszar Brodnicy do ciepłowni 
POLMO. Niestety, POLMO jest 
w kiepskiej kondycji, a remon-
tów w tamtejszej kotłowni nie 
wykonywano od lat kilkunastu, a 

może i dłużej. W związku z tym 
zaproponowaliśmy przejęcie 
tego obiektu przez miasto lub 
też sprzedaż. Różne były prze-
pychanki związane z tym zamie-
rzeniem. Stracił posadę prezes, 
który chciał kotłownię wydzielić i 
sprzedać. Okazało się, że wykonał 
on całkiem rozsądny program 
działania POLMO, a jego następ-
czyni ten program po prostu 
realizuje. Ogłoszono przetarg, do 
którego przystąpiło nasze Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej i 
kotłownię kupiło. 

Podczas tej kadencji inwesto-

waliśmy także w mieszkania. 
Każde mieszkanie komunalne to 
prezent warty sto lub sto kilka-
dziesiąt tysięcy dla jednej rodziny, 
a koszt ponoszą wszyscy miesz-
kańcy Brodnicy. Są jednak przy-
padki, że mieszkanie dać musimy 
np. z wyroku sądu oraz katastrofy 
w rodzinie jak: wypadek, choroba 
lub klęska żywiołowa. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 9

Moja Brodnica wczoraj i dziś (5)

20 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Wacław Derlicki

Te laury wypracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami naszego miasta

Na Jarmarku Ekologicznym z królewną Anną goszczą wystawcy z 
różnych krajów m.in. z Ukrainy

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 był pierwszym, który 
powstał w Brodnicy

Koncert „Chopin przyjechał” 
na brodnickim rynku
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Pod brodnickim pomnikiem składamy hołd wielkiemu Polakowi i 
niezwykłemu papieżowi, jakim był Jan Paweł II

DOKOŃCZENIE ZE STR. 8

Wybudowano więc  kolejne 
segmenty osiedla przy ulicy 
Sikorskiego, w lesie, w przyjem-
nym miejscu. Oddano do użytku 
15 mieszkań. Sprawą istotną było 
także przeniesienie z Ustronia sta-
rej noclegowni dla bezdomnych 
do nowego budynku wzniesione-
go przez brodnicki Caritas. Miasto 
kupiło pomieszczenia na użytek 
bezdomnych, a zadanie prowa-
dzenia noclegowni powierzono 
Caritas. 

Kiedyś te dymy znikną

Historyczną inwestycją była 
gazyfikacja. Po 17 latach starań 
do miasta trafił wreszcie gaz 
przewodowy. Byłby pewnie 
szybciej, gdyby nie Wąbrzeźno, 
gdzie gaz dotarł, ale nie było 
należytego odbioru. Rozjuszyło to 
władze PGNiG i wszystko stanęło 
na wiele lat. Gaz jednak mamy w 
Brodnicy i nie ma powodu przy-
pominać o dawnych kłopotach. 
Podłączono już sporo mieszkań, 
m.in. całe osiedle na ulicy Ta-
trzańskiej, niektóre zakłady pracy. 
Proces kolejnych przyłączeń stale 
następuje. Nie ukrywam, idzie to 
dość wolno, ale jednak stale do 
przodu. Liczę, że dojdzie w końcu 
do podłączeń na Starym Mieście 
i zginą trujące dymy, sadze oraz 
wszystko to, co nam utrudnia 
życie.

Kadencja 2006-2010 to tak-
że rozwój nowych kontaktów 
międzynarodowych Brodnicy. W 
Iwano-Frankowsku na Ukrainie 
przyjmowano nas niezwykle 
życzliwie. Jechałem tam z pew-
nymi obawami, mając w pamięci 
historię polsko-ukraińską. Nic 
podobnego. Ukraińcy, z którymi 
się zetknąłem szanują Polaków. 
Podkreślają, że Iwano-Frankowsk 
założył hetman Potocki na cześć 
swego syna, dlatego nazywało 
się pierwotnie Stanisławów. Ukra-
ińcy chcieli wrócić do pierwotnej 
nazwy, ale zrezygnowali z uwagi 
na duże koszty. 

Nawiązaliśmy także kontakt z 
miastem armeńskim. Gościłem 
w Brodnicy burmistrza i wicebur-
mistrza miasta Sewan. Niewyklu-
czone, że kontakty będą bliższe 
i że np. za rok lub dwa, nagrodą 
dla naszych najlepszych uczniów 

będzie wyjazd do Armenii w 
ramach wymiany młodzieżowej. 
Kraj to dla nas nieco egzotyczny, 
ale przypomnę, że Armenia to 
państwo chrześcijańskie o bardzo 
bogatej kulturze i historii.

Śladami 
naszej historii

Skoro mówię o kulturze, wspo-
mnę o znakomitych wydarzeniach 
w tej dziedzinie. Wielu mieszkań-
ców miało okazję uczestniczyć 
w koncercie na Dużym Rynku pt. 
„Chopin przyjechał”. W związku z 
rokiem chopinowskim sporo się 
u nas działo i będzie się dziać. W 
parku Chopina pojawiło się nowe, 
odlane w brązie popiersie wielkie-
go naszego kompozytora. Myślę, 
że odnowiony pomnik podoba 
się mieszkańcom. 

Nasze Muzeum postarało się o 
świetne inscenizacje poświęcone 
historii powstania listopadowego 
w 1831 roku, którego tragiczny 
finał miał miejsce w Brodnicy. 
Przeprowadzona za sprawą 
Muzeum inscenizacja, obrazująca 

przekroczenie przez naszych żoł-
nierzy granicy Królestwa Polskie-
go z Prusami, ściągnęła rzesze 
mieszkańców i turystów. 

Na uwagę zasługiwały również 
międzynarodowe spotkania cyr-
kowe, turniej chórów „O wstęgę 
Drwęcy”, Ogólnopolski Festiwal 
Artystyczny Osób Niepełno-
sprawnych. Uważam za niezwy-
kle ważne, że warsztaty terapii 
przy pomocy miasta umożliwiają 
kształcenie artystyczne osób 
niepełnosprawnych. Bardzo 
znaczącą imprezą jest Jarmark 
Ekologiczny z królewną Anną. Or-
ganizowany cykliczne i z wielkim 
rozmachem wspaniale promuje 
miasto. Wymieniłem tylko część 
imprez kulturalnych. Brodnicza-
nie znają je i w nich uczestniczą, 
dlatego nie będę wyliczał ich 
wszystkich.   

Dobry wybór

Mówiąc o oświacie, przypomnę 
że przygotowaliśmy dokumen-
tację dokończenia ostatniego 
segmentu przy Zespole Szkół nr 
1. Czekamy na pieniądze od mar-
szałka. Jeśli ich nie otrzymamy, 
to zaczniemy prace ze środków 
własnych. 

Dbamy również o nasze przed-
szkola. Rok temu otworzyliśmy 
pierwsze Przedszkole Niepu-
bliczne w Brodnicy. Działo się 
to oczywiście przy ogromnych 
oporach niektórych działaczy sa-
morządowych. Bano się, że dzieci 
będą miały źle itd. Okazało się 
zupełnie inaczej. Cena za przed-
szkole nie jest specjalnie wyso-
ka, jest bardzo dobry program 
wychowawczy, wspaniała opieka 
i wiele zajęć, których nie ma w 
innych placówkach. Idziemy dalej 
tą drogą, mając zamiar utworzyć 
kolejne niepubliczne przedszko-
le, wspólnie z gminą Brodnica. 
Wynika to z tego, że miejsc w 
przedszkolach stale brakuje. 

Ważnym wydarzeniem w naszej 
oświacie było nadanie patronów 
kolejnym brodnickim szkołom. 

Ustaliliśmy, że 
nadawanie imion 
naszym placówkom 
wiązać się musi 
albo z wydarze-
niem, albo z osobą. 

Pierwszą, która 
podjęła temat 
po dłuższej prze-
rwie była Szkoła 
Podstawowa nr 
2 - obecnie imienia 
Polskich Olimpijczy-
ków, bo taką nazwę 
przyjęto. Dobrze 
się stało, że szkoła 
nosi taką nazwę i 
może kojarzyć się 
z największymi 
sukcesami polskich 
sportowców w 
historii. Z kolei gim-
nazjum przy ulicy 
Wiejskiej otrzymało 
imię króla Wła-
dysława Jagiełły, 
który bardzo dobrze 
zapisał się w naszej 
historii. Myślę, że 
to też bardzo dobry 
wybór. Jagiełło to 
przecież jeden z 
lepszych polskich 
królów. Nie spo-

sób pominąć też uroczystości w 
Przedszkolu nr 9, które otrzymało 
imię bardzo popularnej pisarki dla 
dzieci Marii Konopnickiej. 

A skoro mówimy o patronach, 
to przypomnę fakt, że Zespół 
Szkół nr 1 od kilku lat nosi nazwę 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 
Papież był człowiekiem, o którym 
jeszcze dziś nie potrafię mówić 
bez wzruszenia. W 1997 roku 
byłem u papieża i dostałem bło-
gosławieństwo dla mieszkańców 
Brodnicy w związku z 700-leciem. 

W swoim życiu rozmawiałem z 

wieloma bardzo sławnymi ludź-
mi, ale żadna z nich nie zrobiła na 
mnie takiego wrażenia jak papież 
Polak. Wciąż wzruszam się, jak 
wspominam tę bardzo krótką 
chwilę z naszym Ojcem Świętym. 
To był naprawdę wielki człowiek. 
Długo, długo nie będzie wśród 
nas tak wielkiego i wspaniałego 
człowieka, jakim był Jan Paweł II. 

Pomagamy 
powodzianom

Muszę kolejny raz podkre-
ślić, że to, co miasto osiągnęło 
również w czasie tej kadencji, 
to zbiorowy wysiłek zespołu, z 
którym pracuję, Rady Miejskiej, a 
przynajmniej znacznej jej części 
i mieszkańców, którzy dbali o 
rozwój swoich firm oraz ogólny 
wizerunek miasta. Przypomnę, że 
nasze miasto znalazło miejsce w 
czołówce miast polskich. 

W rankingu prowadzonym 
przez Związek Powiatów, za rok 
2009 Brodnica zajęła pierwsze w 
Polsce. Otrzymaliśmy za ten suk-
ces ogromy puchar i dwa mniej-
sze puchary za pierwsze miejsce 
w rankingu paliw odnawialnych. 
To też zasługa mieszkańców, bo 
to przecież brodniczanie wyko-
rzystują drewno, brykiety i inne 
nośniki ciepła.

Chciałbym też podziękować 
brodniczanom za pomoc udzie-
laną ofiarom ostatniej powodzi. 
Nasi mieszkańcy nie raz pokazali, 
że są wrażliwi na ludzkie nieszczę-
ścia, mają wielkie serca i poma-
gają zawsze, kiedy ta pomoc jest 
potrzebna. W 1997 roku, kiedy 
Polskę nawiedziła wielka powódź, 
gościliśmy ponad 200 dzieci 

z terenów zalanych, w tym 50 
niepełnosprawnych. Miałem po-
tem całe stosy podziękowań od 
naszych małych gości. Mieszkań-
cy Brodnicy zapewnili im wszyst-
ko: wyżywienie, ubranie, kołdry, 
szkolne wyprawki i pieniądze. 

W tym roku mamy jeszcze 
większą powódź. Zaproponowa-
łem w imieniu Brodnicy, że też 
przyjmiemy dzieci powodzian. 
Gościliśmy już pierwszą grupę 
z powiatu myślenickiego. Teraz 
mamy drugą grupę, a w sierpniu 
przyjadą do nas dzieci na odpo-
czynek wakacyjny. Pomoc im to 
nasz obowiązek, bo na szczęście 
żyjemy w mieście, gdzie powodzi 
spodziewać się nie należy. Nie ma 
huraganów i innych kataklizmów. 
Dziękujmy za to Panu Bogu i 
śpieszmy z pomocą tym, którzy 
tej pomocy naprawdę potrzebują.

Apelowałem do brodniczan o 
pomoc w przyjęciu dzieci. Odzew 
oczywiście jest. Wspomnę choć-
by tylko o dwóch firmach piekar-
niczych, które w prezencie zaofe-
rowały dostawę swych wyrobów 
na czas ich pobytu. Wiele jest 
także wpłat pieniężnych. Chwała 
wszystkim tym, którzy coś do tej 
pomocy swojego wniosą. Dzięku-
ję w imieniu tych, których wielkie 
nieszczęście, jakim jest powódź 
– dotknęło.       

Pałac z klocków LEGO

Na koniec jeszcze kilka zdań o 
nieszczęściu, które mi się trafiło. 
Mam na myśli chorobę, która na 
miesiąc wyłączyła mnie z pra-
cy. Byłem w dwóch szpitalach. 
Najpierw w naszym, a potem na 
oddziale kardiologii w szpitalu 
wojewódzkim. Postawiono mnie 
tam na nogi, ale po mieście 
krążyły plotki, że jestem niemal w 
agonii. 

Opowieści były rozmaite, na 
przykład, że miałem operację na 
otwartym sercu. Inni pytali się 
znajomych, czy w ogóle jeszcze 
żyję. Docierały do mnie również 
informacje, że jestem na zwolnie-
niu i nadzoruję budowę własne-
go pałacu pod Poznaniem. Nie 
wiem, gdzie jest ten pałac. Nic 
nie nadzoruję. Nie byłoby mnie 
po prostu stać na jego wybudo-
wanie. Tak naprawdę to byłoby 
mnie stać na budowę pałacu, 
ale z klocków LEGO dla mojej 
wnuczki. 

I naprawdę przykro mi było, 
kiedy wyczytałem w jednej 
z miejscowych gazet bardzo 
kąśliwe uwagi. Napisali, że jak 
burmistrz chory, to niech zrezy-
gnuje z urzędu. Proszę państwa, 
mamy do wyborów kilka miesię-
cy. Każdemu się może zdarzyć, że 
zachoruje. 

To była moja pierwsza cho-
roba w Brodnicy, tak naprawdę 
dłuższa. Wypowiedzi autorów 
tekstów pozostawiam ocenie 
brodniczan. Ja uważam takie 
publikacje za obrzydliwe i zdanie 
to podzielało wiele osób, które do 
mnie zadzwoniły w tej sprawie.

Cdn. 
Wacław Derlicki

W roku 2009 nasze szkoły 
zyskały wiele nowoczesnego 
sprzętu naukowego m.in.  elek-
troniczne tablice do pracowni  
komputerowych. Na zdjęciu pani 
Betina Lisiecka - nauczycielka z 
Gimnazjum nr 1

Czasem ktoś z mieszkańców poprosi mnie o 
pamiątkowy wpis. Nigdy nie odmawiam
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Wiosną 1994 roku, z 
okazji rocznicy 70-lecia ist-
nienia, KS SPARTA wrócił 
do starej nazwy.

W tym też roku drużyna 
piłkarska awansowała do III 
ligi (sezon 1993/94). Zespół 
występował w tym czasie w 
składzie: Grzegorz Bała, Ma-
rian Dembiński, Krzysztof 
Goździkowski, Krystian Ko-
ściński, Jerzy Łukaszewski, 
Tomasz Maćkowski, Mariusz 
Ogórek, Tomasz Felczak, 
Mirosław Ratkowski, Marek 
Rożnowski, Leszek Sorbjan, 

Wschodnie sztuki walki cieszą się w Brodnicy nie-
słabnącą popularnością. Najchętniej młodzież zapisuje 
się na sekcje karate shotokan, karate koreańskiego 
tang soo doo oraz na aikido.  

Od niedawna działa także minisekcja jeet kune do, 
czyli sztuki walki opracowanej przez Bruce Lee. W 1998 
roku w Brodnicy odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków Karate Tradycyjnego. Innym ważnym wydarzeniem 
było zorganizowanie w Brodnicy w 2008 roku Mistrzo-
stwa Europy w Tang Soo Doo z udziałem zawodników z 
Polski, Anglii, Szkocji, Belgii, Holandii i Niemiec. W 2009 
roku Mateusz Waruszewski (mistrz Polski), zawodnik 
klubu Moo Duk Kwan – Center Brodnica wywalczył tytuł 
mistrza świata w klasie semi kontakt w wieku 14-15 lat. 

W katego-
rii 14 lat i 
do 12 lat, 
zawodnicy 
tego samego 
klubu – Grze-
gorz Dulski 
(mistrz Pol-
ski) oraz Ka-
mil Sochacki 
(mistrz 
Polski) rów-
nież wywal-
czyli tytuły 
Mistrzostwa 
Świata.

W granicach miasta leży 
jezioro Niskie Brodno. Nie-
możliwe więc, żeby nie ist-
niał u nas klub wodniacki. 

Założone w 1994 roku przez 
Apolinarego Bonawenturskie-
go Brodnickie Towarzystwo 
Żeglarskie „Pojezierze” skupiło 
niemal wszystkich miłośników 
żeglarstwa w Brodnicy, a w 
szeregach UKS „Pojezierze” 
znaleźli się najmłodsi wodnia-
cy. Szkolenie najmłodszych 
odbywało się początkowo 
tylko na optymistach i deskach 
z żaglem. 

Później dojrzalsi zawodnicy 
mogli przesiąść się na więk-
sze klasą łódki typu ISA–407 
zakupione przez Urząd Miasta. 
W ciągu ostatnich lat brodnic-
ki klub wywalczył sobie miano 
jednego z najlepszych w kraju, 
zdobywając niezliczoną już 
ilość pucharów i rozmaitych 
nagród m.in. na regatach w 
Gdyni, Blachowni, Pucku, Ełku, 
Giżycku, Mikołajkach, Iławie, 

W Brodnicy odbywa się bardzo dużo imprez sporto-
wych, również o znaczeniu międzynarodowym. 

Warty przypomnienia jest choćby wyścig Tour de 
Pologne. Brodnica znalazła się na etapie liczącego 204 
kilometry odcinka z Ostródy do Bydgoszczy. Przejazd 
przez Brodnicę, w dniu 10 września 2003 roku, ustalony 
został z kierownictwem wyścigu, z Czesławem Langiem 
na czele. Zanim kolarze pojawili się w naszym mieście, 
walcząc o zdobycie punktów na premii, na Dużym Ryn-
ku zorganizowano festyn muzyczno-sportowy. 

Kolarstwo w Brodnicy to nie tylko Tour de Pologne, 
ale także organizowany co roku memoriał im. Czesława 
Popławskiego, wielkiego miłośnika kolarstwa i trenera 
tej dyscypliny. 

Dużo sławy przynosi Brodnicy UKS „Siódemka”, założony w 1999 roku 
przy krytej pływalni Zespołu Szkół nr 1. 

Klub pod wodzą trenera Kazimierza Gabrielczyka wychował znakomi-
tych zawodników, w tym też takich, którzy zasilili kadrę reprezentacji Polski. 
Największe sukcesy osiągnęła Alicja Krzykalska, dwukrotnie reprezentując 
Polskę. Po raz pierwszy na Międzynarodowych Mistrzostwach w Szwajcarii w 
2007 roku, gdzie zdoby-
ła indywidualnie medal 
brązowy i w sztafecie 
z reprezentacją kraju 
medal złoty. 

W tym samym roku 
sukces ten powtórzyła 
podczas międzynaro-
dowego czwórmeczu w 
Bratysławie na Słowacji. 
Łącznie w 2007 roku 
brodnicki UKS „Siódem-
ka” zdobył 22 medale 
- 18 podczas Mistrzostw 
Polski i 4 zagranicą (Ali-
cja Krzykalska). Najbar-
dziej znani zawodnicy UKS „Siódemka” w historii klubu to: Anna Iwankow-
ska, Alicja Krzykalska, Anna Czapulak,  Karolina Olszanowicz, Maja Cichór, 
Hanna Kwiatkowska, Bartosz Głowacki, Anna Smogorzewska i Magda Smól. 

Klub skupia 72 zawodników. Obecnie liderzy klubu to: Aleksandra Kwiat-
kowska, Weronika Pięta i Alicja Dombrowska.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat funkcjono-
wania lokalnego samorządu w Brodnicy, w 
naszym mieście miało miejsce bardzo wiele 
ważnych wydarzeń sportowych. Nie sposób 
ich wszystkich przypomnieć. Niemożli-
wym jest też wymienienie imion i nazwisk 
wszystkich bohaterów sportowych zmagań. 

Przedstawiamy więc tylko niektóre z nich, 
zdając sobie sprawę, że stanowią jedynie 
cząstkę z ogromnego dorobku kultury fizycz-
nej w naszym mieście.

Łowcy pucharów
Chełmży itd. UKS Pojezierze 
odnosi także stale sukcesy w 
regatach NIVEA Błękitne Ża-
gle. Te ostatnie organizowane 
są także w Brodnicy. W 2006 
roku UKS Pojezierze uznane 
zostało najlepszym, młodzie-
żowym klubem żeglarskim w 
Polsce w ramach programu 
NIVEA Błękitne Żagle.

Obecnie prezesem BTŻ 
„Pojezierze” jest Jacek Roz-
wadowski, a szefem UKS 
„Pojezierze” Krzysztof Kogut. 
Największe sukcesy w klubie 
odnotowali: Paweł Kostań-
ski, Joanna Kostańska, Karol 
Kogut, Marta Paczkowska, 
Mateusz Klimek, Kinga Żogała 
i Dorota Grudzińska.

Na zdjęciu: Marta Paczkow-
ska, znakomita żeglarka, która 
sukcesy odnosiła w optymi-
stach i łodziach ISA- 407

  

Rafał Szałkowski, Tomasz 
Warczachowski, Rafał 
Wasiłow, Mariusz Wysocki, 
Jacek Nadarzewski, Krzysz-
tof i Jarosław Zembrzyccy. 
Prezesem klubu był Henryk 
Zdunkowski (1992 – 1995). 

Po kilku sezonach klub 
wrócił do IV ligi. Po zwycię-
skich barażach w 1998 roku 
Sparta ponownie znalazła 
się w III lidze. Zespół przejął 
trener Walentin Guścin, 
a prezesem został Leszek 
Wałdowski. W rozgrywkach 
sezonu 1998–1999 SPAR-

TA-HALEX osiągnęła wynik 
końcowy na 5 miejscu. W 
sezonie 1999-2000 - 9 miej-
sce.  W sezonie 2000-2001  
Sparta Digger kończy roz-
grywki na 6 miejscu.  No-
wym prezesem klubu został 
Bogusław Kuciński (2000 
– 2004).  
W sezonie 2001-2002 - 
Sparta-Digger zajęła 10 
miejsce. W sezonie 2002-
2003 urwała się współpraca 
ze sponsorem. W tabeli 
końcowej sezonu zespół 
zajął 14 miejsce i spadł do 
ligi IV.

Trener Kazimierz Gabrielczyk 
podczas zajęć

„Siódemka” 
też w kadrze

Grzegorz Bała - legen-
darny napastnik Sparty 
z czasów jej największej 
świetności

Sparta w III lidze

Stronę opracował: 
Paweł Stanny

Przejazd uczestników 60. Tour de Pologne przez Brodnicę

Przyjechali 
z Czesławem Langiem

Karate i aikido

Wschodnie sztuki walki 
pociągają również dziewczęta

Dawne sławy UKS – Maja Cichór
 i Karolina Olszanowicz
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PŁYWANIE. Wspaniale spisali się młodzi brodniccy pływacy 
w zawodach Grand Prix Włocławka. Prawie dwudziestoosobowa 
ekipa zdobyła pod kierunkiem Kazimierza Gabrielczyka dziesięć 
medali. Aż pięciokrotnie reprezentanci UKS Siódemka stawali na 
najwyższym stopniu podium.

Do Włocławka pojechało prawie dwadzieścia dziewcząt i chłop-
ców z brodnickiego klubu. Są to uczniowie szkół gimnazjalnych i 
podstawowych. Startowali na dystansach 50 i 100 metrów w czte-
rech stylach: dowolnym, motylkowym, klasycznym i grzbietowym 
oraz w dwóch sztafetach. Zdobyli aż pięć złotych medali, które 
zawisły na piersiach i to dwukrotnie Alicji Krzykalskiej (r. 1994) za 
wygranie 50 m żabką w czasie 36,90 s i 100 m - 1:21,18 min. 

Również dwa złota na tych samych dystansach i także stylem kla-
sycznym zdobyła Katarzyna Pankowska (r. 1995) z wynikami 39,20 
s i 1:25,90 min. Tym razem Aleksandra Kwiatkowska (r. 1998) zajęła 
pierwsze miejsce w wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym w 
czasie 31,43 s. Przypadły jej jeszcze dwa brązowe krążki za 100 m 
stylem zmiennym (1:20,04 min.) i za 100 m klasycznym (1:30,78 
min.). Takiego samego koloru medal wręczono Weronice Pięta (r. 
1996) za trzecie miejsce w rywalizacji na 50 m stylem klasycznym. 
Do ośmiu medali dziewcząt dodał jeszcze swoje dwa Sebastian 
Rosiński (r. 1995), plasując się na drugim miejscu w wyścigu na 100 
m stylem motylkowym (1:16,00 min.) i trzecim za dystans o połowę 
krótszy (31,81 s). 

Pozostali reprezentanci zajmowali miejsca w czołowej dziesiątce, 
a pierwsze zespoły Siódemki sztafet dziewcząt zajęły odpowiednio 
za start 4x50 m stylem dowolnym piątą pozycję - 2:10,15 min i szó-
stą lokatę na 4x50 zmiennym - 2:24,65 min.. W obu przypadkach 
płynęły w składzie: Alicja Krzykalska, Maja Szulc, Weronika Pięta i 
Aleksandra Kwiatkowska. Startowały równię dwie kolejne sztafety. 
Osiągnięte rezultaty świadczą o prawidłowym cyklu szkolenia w 
brodnickim klubie.
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Od śmierci znanego przed laty 
propagatora sportu w Brodnicy 
Stefana Sargalskiego minęło w 
tym roku 25 lat. Nieprzerwanie 
przez kolejne lata jego wycho-
wankowie i brodniccy działacze 
sportowi organizują dla dzieci 
i młodzieży biegi pamięci. W 
czerwcu rywalizowało 266 osób 
z 17 szkół powiatu brodnickiego.

Dzięki wsparciu Urzędu Miej-
skiego w Brodnicy oraz Staro-
stwa Powiatowego działacze 
NTS Belfer organizują spotkania 
miłośników biegania na brod-
nickim stadionie OSiR. Dzieci i 
młodzież ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych mają możliwość sprawdzić 
swe umiejętności na trasach o 
różnych dystansach. 

Rozgrywanych jest dziesięć 
biegów, lecz wyścigi seniorów 
(powyżej 18 lat) nie cieszą się po-
pularnością. Tegoroczne zawody 
otworzył wiceburmistrz Jędrzej 
Tomela, a wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło członków 
rodziny Stefana Sargalskiego. 
Najlepszych uczestników nagra-
dzano nagrodami i dyplomami. 

Prawdziwą rewelacją byli 
uczniowie z Gminy Zbiczno, któ-
rzy okazali się najlepsi w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Brodniczanie musieli uznać 
ich wyższość. 

Wśród najstarszych dziewcząt 
doszło do ciekawej sytuacji, gdyż 

PIŁKA NOŻNA. Bardzo niewiele zabrakło brod-
nickim gimnazjalistom do zdobycia choćby brązo-
wego medalu mistrzostw województwa kujawsko 
- pomorskiego. Podopieczni Zbigniewa Sikorskiego 
z ulicy Wiejskiej ostatecznie zajęli czwartą pozycję. 
Wygrała bydgoska szkółka Zawiszy.

Z nadzieją na zdobycie medali udawali się do 
Bydgoszczy piłkarze z Gimnazjum nr 1 w Brodnicy. 
Po wygraniu zawodów powiatowych i pokonaniu w 
ćwierćfinale Czernikowa, Torunia i Gałczewa awan-
sowali do półfinału wojewódzkiego. W zawodach 
rozegranych również na brodnickim stadionie OSiR 
spisali się dobrze. Chociaż przegrali z Rypinem, to 
pokonali Grudziądz i Kowal, co zapewniło im awans 
do finału. Jechali do Bydgoszczy z zaliczoną poraż-

TENIS STOŁOWY. Wzra-
sta popularność tenisa w na-
szym mieście. W pierwszym 
tegorocznym turnieju startowa-
ło aż 34 zawodników, co jest re-
kordem wieloletnich rozgrywek. 
Wszystkie korty na obiektach 
OSiR są zajęte przez trenują-
cych, a jeszcze trudniej dostać 
wolne miejsce w weekend. Ob-
legane są także korty prywatne, 
więc trudno się dziwić, iż tak 
wielu chętnych przystąpiło do 

wszystkie biegaczki pochodziły z I 
LO w Brodnicy, a pozostałe szkoły 
nie wystawiły żadnej z uczennic. 
Szkoda, że zabrakło także czoło-
wych biegaczy z MUKL, którzy 
jednak w tym samym czasie tre-
nowali na obozie szkoleniowym 
w Lidzbarku Welskim. 

Po raz pierwszy wystartowali 

Zwycięzcy XXIV Memoriału 
Stefana Sargalskiego w Bie-
gach Przełajowych - Brodnica 
8 czerwca 2010 roku:

* Szkoły Ponadgimnazjalne - r. 
1991 - 93: Monika Brokos i Ma-
riusz Klakus (oboje) I LO Brodnica

Drużynowo: 1. I LO Brodnica 
463 pkt, 2. III LO Brodnica 90 pkt, 
3. ZSR Brodnica 46 pkt

* Szkoły Gimnazjalne - r. 1994 
- 96: Beata Pszuk G. nr 2 Brod-
nica i Damian Piotrowski G. nr 1 
Brodnica

Drużynowo: 1. G. Zbiczno 238 
pkt, 2. G. nr 1 Brodnica 202 pkt, 3. 
G. nr 2 Brodnica 189 pkt

* Szkoły Podstawowe
r. 1999 i mł. Angelika Barańska 

SP Drużyny i Bartosz Łapiński SP 
nr 7 Brodnica

r. 1997 - 98: Agnieszka Grapa-
tyn SP nr 2 Brodnica i Zbigniew 
Szynkowski SP Płowęż

Drużynowo: 1. SP Zbiczno 335 
pkt, 2. SP nr 7 Brodnica 253 pkt, 
3. SP nr 2 Brodnica 224 pkt

* Seniorki: Katarzyna Brózda 
ZS nr 1 Brodnica i 2. Katarzyna 
Wołowska SP Zbiczno

* Seniorzy: Marcin Zdunkowski 
Brodnica

WK

Biegają na przełaj
Od 24 lat

Brodnickie pływaczki dają dużo powodów do satysfakcji 

Dziesięć medali we Włocławku

biegacze z Gminy Myślenice, 
którzy przebywali w Brodnicy po 
powodzi, która nawiedziła ich te-
reny. Po zakończeniu memoriału, 
delegacja uczestników udała się 
na brodnicki cmentarz, aby złożyć 
wiązankę kwiatów i zapalić znicz 
na grobie patrona memoriału i 
jego małżonki Janiny. 

Organizatorzy zapowiedzieli 
przyszłoroczne biegi jako jubile-
uszowe XXV spotkanie.
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ką, ale po cichu liczyli na ogranie dwóch kolejnych 
rywali z tego rejonu. Niestety, nie udało się, gdyż 
gospodarze oraz piłkarze z Janikowa okazali się lep-
si. Brodniczanom pozostało czwarte miejsce i mały 
puchar na pocieszenie. Mistrzem zostało Gimna-
zjum nr 10 w Bydgoszczy, które stanowi bezpośred-
nie zaplecze klubu Zawisza. Drugie miejsce przypa-
dło drużynie z Rypina, a trzecie z Janikowa. 

- Ogólnie jestem zadowolony - podsumował 
nauczyciel z Wiejskiej Zbigniew Sikorski. - Chłopcy 
walczyli dzielnie, ale wspólnie odczuwamy niedosyt, 
gdyż stać nas było na medal.

WOJCIECH KUPCZYK

Skład Gimn. nr 1 Brodnica: Maciej Jankowski, Maciej 
Kaźmierczyk, Jakub Kaźmierczyk, Paweł Antosiewicz, 
Piotr Antosiewicz, Jarosław Kłos, Łukasz Złowocki, 
Dariusz Chabowski, Wiktor Płoski, Jarosław Sugalski, 
Mateusz Kaźmierczyk, Jonatan Hermanowski, Maciej 
Federowicz, Arkadiusz Smukała, Jakub Janczak, Ma-
ciej Piórkowski - opiekun Zbigniew Sikorski.

Brodniccy gimnazjaliści z ulicy Wiejskiej prowadzeni 
przez Zbigniewa Sikorskiego zajęli czwartą lokatę w województwie

Tuż za podium 
w województwie

LEKKA ATLETYKA. Po wy-
graniu zawodów powiatowych 
zawodnicy z SP nr 7 zakwalifiko-
wali się do finału wojewódzkiego 
w Toruniu. Ranking po wstęp-
nych eliminacjach wskazywał na 
ich drugą pozycję, ale co innego 
zawody powiatowe, a co innego 
bezpośrednia rywalizacja. Nie 
wytrzymali do końca presji i 
wypadli nieco słabiej.

 - Mimo wszystko cieszymy się 

Siódemka z brązowymi medalami
ze zdobycia brązowych medali, 
chociaż do srebra zabrakło nam 
dwóch punktów - podkreśla 
nauczyciel Leszek Kisielewicz. - 
W przeszłości mieliśmy już tytuły 
mistrzów. Przed tymi chłopcami 
jest spora przyszłość, gdyż wy-
kazują smykałkę do sportu także 
w innych dziedzinach. 

Mistrzostwo zdobył Grudziądz.
(wk)

Rywalizują w turniejach Grand Prix
pierwszych zmagań. Wygrał je, 
sympatyzujący poprzez rodzinne 
koligacje z Brodnicą, zawodnik z 
Grudziądza Arkadiusz Grabow-
ski. Pokonał on w pasjonującym 
finale Tomasza Tuptyńskiego. 
Trzeci był Tomasz Czarnecki, a 
czwarty Jakub Gorczewski. 

Ciekawie zapowiada się trzeci 
turniej, który rozpocznie się 9 
lipca (piątek),  o godz. 17.00 na 
brodnickich kortach OSiR. 

WK

Jednym z nagradzających naj-
lepszych uczestników poszczegól-
nych biegów był syn patrona me-
moriału, Jan Sargalski. Na zdjęciu 
w gronie najlepszych biegaczek ze 
szkół podstawowych.
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W sobotę 22 maja koło nr 2 brodnickie-
go PTTK zorganizowało rajd rowerowy na 
trasie Niskie Brodno - Foluszek - Brzezinki - 
Karbowo - Niskie Brodno. Wzięło w nim udział 45 
miłośników poznawania okolic naszego miasta w zinte-
growanej grupie. Atrakcyjność wycieczki znacznie pod-
niosło finansowe wsparcie Urzędu Miejskiego, Zarządu 
Oddziału PTTK w Brodnicy oraz prywatni sponsorzy, za 
co uczestnicy serdecznie dziękują. 

H. S

Na ulicy 
Okrężnej

Ze wspomnianych wyżej 
przyrodniczych okazów do 
obejrzenia pozostały jesz-
cze dwa. Jest to skupienie 
lip drobnolistnych przy 
ulicy Okrężnej, w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 
2. Za pomniki przyrody 
uznane w roku 1993. Nie są 
wysokie (około 14 m), ale 
bliźniaczo podobne i jako 
para robią niemałe wraże-
nie. W pierśnicach mają 
278 i 309 cm.

Szlakiem brodnickich pomników przyrody

Pieszo po mieście
Podczas spacerów po Brodnicy warto zwró-

cić uwagę na pomnikowe drzewa, wyróżniające 
się niezaprzeczalną urodą i sędziwym wiekiem. 
Spotkamy tu 12 pomników przyrody ożywio-
nej: 4 lipy, dąb szypułkowy, wiąz polny, jesion 
wyniosły, topolę białą, platana klonolistnego, 
kasztanowca i 2 klony zwyczajne. Na większo-
ści drzew zachowały się odpowiednie oznako-
wania, co ułatwi ich odszukanie.

Na polnej drodze ze Zbiczna do Brzezinek

Na ulicy Kamionka

Oglądanie przyrodniczych pomników rozpoczynamy 
od dębu szypułkowego, któremu nadano imię „Koper-
nik”. Stoi na posesji przy ulicy Kamionka obok przed-
szkola i przychodni „Zdrowie”. Za pomnik przyrody 
uznany przed pięćdziesięcioma laty, w roku 1959. Ma 
550 cm w obwodzie i 25 m wysokości. Rośnie w tym 
miejscu już od około 500 lat. Pozostałe pomnikowe drze-
wa mają od około 200 do 300 lat.

W parku Chopina

Niedaleko „Kopernika”, w parku Chopina będzie-
my mieli okazję spotkać cztery przyrodnicze pomniki. 
Najłatwiej odnaleźć platana klonolistnego, ponieważ 
charakteryzuje się spękaną, łuszczącą się korą i rośnie w 
centralnej części parku. Lipy drobnolistnej należy szu-
kać między basteją w murze przedzamcza, a przejściem 
na dziedziniec Pałacu Anny Wazówny. Klon zwyczaj-
ny spotkamy między dawną fosą i zewnętrzną stroną 
parkowego muru. Stoi jako pierwszy w rzędzie z innymi 
drzewami. Naprzeciwko, po drugiej stronie strugi rośnie 
kasztanowiec zwyczajny, którego konary zostały znacz-
nie przycięte. Drzewa z parkowego skupienia mają od 
290 do 335 cm w obwodzie i od 23 do 30 m wysokości. 
Za pomniki uznane w roku 1986.

Dąb „Kopernik”

Platan klonolistny

Lipa w parku Chopina

Klon zwyczajny 
w parku Chopina

Kasztanowiec

Nad Niskim Brodnem

Z parku Chopina udajemy się nad jezioro 
Niskie Brodno, gdzie będziemy mogli podziwiać 
rzadką odmianę topoli oraz jesion. Ten ostatni 
stoi w pobliżu młyna przy chodniku ulicy Niskie 
Brodno. Ma 20 m wysokości oraz około 300 cm 
grubości. 

Wspomniana topola to rodzima odmiana biała, 
o której mówi się, że jest najładniejszym drze-
wem w mieście. Rośnie w sąsiedztwie ostatnie-
go gospodarstwa przy lesie. Aby podejść do 
niej jak najbliżej, na rozwidleniu dróg Niskiego 
Brodna wybieramy polną drogę z lewej strony 
zabudowań, skąd do topoli jest około 300 m. 

Drzewo ma ponad 400 cm w obwodzie i 25 m 
wysokości. Jesion i topola za pomniki przyrody 
zostały uznane w roku 1983. Topola biała

Jesion nad 
Niskim Brodnem

Na ulicy Sądowej

Wracamy znad Niskiego Brodna i przy ulicy Wiejskiej 
skracamy sobie drogę, wybierając tę przy ogrodzeniu 
szpitala przy kiosku, ponieważ powinniśmy dotrzeć w 
okolice kościoła o.o. franciszkanów przy ulicy Sądowej. 

Na przykościelnym placu stoi 26-metrowy klon zwy-
czajny, którego pień ma 290 cm grubości. Po drugiej 
stronie ulicy, na cmenta-
rzu ewangelickim odszu-
kujemy lipę szerokolistną 
i wiąz polny o wysokości 
27 m, a grubości pni 
około 300 cm. Klon, lipa 
i wiąz są pomnikami od 
roku 1986.

Klon zwyczajny na 
przykościelnym placu

Lipy „bliźniaczki”
Tekst i zdjęcia:

Halina Siekierska

Majówka 
na rowerach


