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Witam Państwa w imieniu TPZB Gniazdo – stowarzyszenia, które od 2011 roku aktywnie włącza
się w życie gminy Brodnica. Prowadzimy działania związane z historią, kulturą i dniem obecnym
naszego regionu. Informator Wiadomości Brodnickie stanowi próbę dotarcia z wiedzą o naszych
działaniach do szerszego grona osób, szczególnie tych, którzy nie korzystają z Internetu. Chcemy
informować o naszych działaniach, jednocześnie podejmujemy próbę wykreowania cyklicznego
wydawnictwa, które będzie poświęcone lokalnym sprawom. Mamy lokalne media, które już
opisują bieżącą rzeczywistość. Informator ma stanowić uzupełnienie dla tych gazet. Chcemy
skupiać się na sprawach lokalnych. Przedstawiać informacje z historii regionu, przypominać fakty
sprzed lat, ciekawe postacie historyczne, zapomniane zdarzenia. Postaramy się też poruszać
sprawy bieżące, aktualne problemy lokalne. Chcemy udostępnić miejsce tym, którzy mają coś do zakomunikowania lub
chcą podzielić się posiadaną wiedzą. Mam nadzieję, że pomysł wzbudzi zainteresowanie mieszkańców naszej gminy,
stowarzyszeniu wystarczy zapału, a sponsorzy pozwolą na cykliczne wydawanie informatora.
Pozdrawiam serdecznie - Bogusław Kuik

Wygraj aparat cyfrowy w konkursie fotograficzno-plastycznym

MÓJ PIĘKNY OGRÓD
Zgłaszanie prac konkursowych do końca września 2013 r.

Konkurs
fotograficzno-plastyczny

Po raz trzeci TPZB organizuje
konkurs fotograficzny, tym razem
poszerzony o kategorię plastyczną.
Podobnie jak w roku ubiegłym ma
on formułę otwartą, co oznacza, że
może brać w nim udział każdy. Nie są
ograniczeniem miejsce zamieszkania
ani wiek. Jak co roku, jedyny
warunek do spełnienia to zrobienie

zdjęcia lub wykonanie pracy
plastycznej w dowolnej technice. Do
rysowania i malowania zachęcamy
dzieci, które jeszcze nie potrafią
robić zdjęć. W tym roku tematem
konkursu jest MÓJ PIĘKNY
OGRÓD. Temat jest związany
z rozpoczętą wiosną akcją „Nasza
gmina tonie w kwiatach”, w ramach
której nasze Towarzystwo rozdało
mieszkańcom gminy kilkaset paczek
z n a s i o n a m i s ł o n e c z n i k ó w,
z instrukcją ich wysiewu.

Stowarzyszenie przewiduje dla
najlepszej pracy fotograficznej i
plastycznej nagrodę w postaci
aparatu cyfrowego, a dla wszystkich
dyplomy i nasiona roślin
ogrodniczych, ufundowane przez
firmę Vilmorin Garden. Warto więc
zrobić zdjęcie swojego ogrodu
i wysłać je na konkurs.
Prace konkursowe można nadsyłać
do końca września na adres
p o c z t o w y : T P Z B G n i a z d o,
Grzybno 32, 63-112 Brodnica

Konkurs jest podsumowaniem akcji
Nasza gmina tonie w kwiatach.

lub dostarczać bezpośrednio pod
adres siedziby stowarzyszenia.

Mimo, że rozdawano nasiona
słonecznika, na pracach
fotograficznych i plastycznych mogą
być uwiecznione również inne
kwiaty naszych ogrodów. Ich urok
wart jest zaprezentowania!

Regulamin konkursu na stronie:
www.tpzb.org
Sponsorzy konkursu:

hodujemy Twój zysk

Co tak kumka w Żabnie?
Relacja ze spaceru przyrodniczego

Pielęgnujemy tradycję
nasadzeń śródpolnych.

18 maja wieczorem odbył się spacer przyrodniczy „Co kumka i rechocze
w Żabnie?”, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej
„Gniazdo” oraz Panią Sołtys Żabna. Na zaproszenie organizatorów, do Żabna
przyjechały panie Aleksandra Kolanek oraz Edyta Turniak ze Studenckiego
Koła Naukowego Herpetologów, działającego przy Uniwersytecie
Wrocławskim. Obie panie naukowo zajmują się badaniem płazów i gadów i w
bardzo ciekawy oraz przystępny sposób potrafiły opowiedzieć uczestnikom
spaceru o płazach żyjących w żabińskich stawach. A w spacerze wzięli udział
mieszkańcy Żabna oraz innych bliższych i dalszych miejscowości, którzy
chcieli ciekawie i aktywnie spędzić sobotni wieczór.

Okazało się, że w Żabnie można zobaczyć i usłyszeć nie tylko żaby, ale
również rzekotki i egzotycznie wyglądające kumaki. Fauna żabińskich stawów
jest więc znacznie bogatsza, niż zwykłym słuchaczom „kumkań” i „rechotów”
mogłoby się wydawać. Dzieci oraz dorośli z ciekawością przypatrywali się
złapanym kijankom rzekotek, dorosłym żabom oraz jaskrawo ubarwionemu
kumakowi. Po spacerze wszystkie zwierzęta bezpiecznie wróciły do swoich
stawów, bo trzeba pamiętać, że wszystkie polskie płazy są chronione! Są
pożytecznymi zwierzętami zasługującymi na naszą uwagę i sympatię.
Spotkanie z płazami w Żabnie zakończyło się przy ognisku i kiełbaskach, a
dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą o żabach i innych płazach oraz
talentami plastycznymi uczestnicząc w konkursowym rysowaniu. Żabno jest
prawdopodobnie najbardziej rozkumkaną i rozrechotaną wsią naszego
regionu, a spacer po żabińskich stawach to potwierdził. Kto chciałby to
sprawdzić i posłuchać koncertów tych sympatycznych płazów musi po prostu
do Żabna przyjechać.

Wiosną tego roku TPZB
zrealizowało projekt „Dębowa aleja
w Sulejewie”. Stowarzyszenie
nawiązało do tradycji nasadzeń
śródpolnych, z pierwszej połowy
XIX wieku. Dezydery Chłapowski
założył wtedy w wielkopolskiej
Turwi system alej i pasów drzew, aby
zwiększyć produktywność
gospodarstwa. Celem naszego
projektu było uzupełnienie poprzez
nasadzenia, śródpolnej drogi
prowadzącej z Sulejewa do Iłówca.
Prawdopodobnie droga ta (jak
można to odczytać ze starych map)
stanowiła kiedyś jeden z głównych
szlaków komunikacyjnych pomiędzy
Brodnicą i okolicznymi wsiami,
a Iłówcem i Czempiniem. Obecnie
jest ona używana sporadycznie,
głównie przez rolników mających
pola w jej okolicy.
Być może droga była obsadzona po
obu stronach. Dziś pozostały
pojedyncze drzewa w pasie
przydrożnym tylko po jednej stronie
drogi - 9 (teraz już kilkudziesięcioletnich) dębów. Podczas
realizacji projektu członkowie
stowarzyszenia posadzili 27 dębów,
uzupełniając brakujący drzewostan.
Do akcji włączył się też czynnie wójt
gminy Brodnica, który jest gorącym
zwolennikiem takich działań.

Powiatowy Dzień Pola w Brodnicy!

Kto wyhoduje największego korbola?

W dniu 17 września (wtorek) na polach Państwa Bożeny
i Wiktora Snuszków oraz Kombinatu RolniczoPrzemysłowego Manieczki Sp. z o. o. odbędzie się
POWIATOWY DZIEŃ POLA, któreg o
organizatorem będzie śremski Zespół Doradczy
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz
firmy z branży rolnej. Podczas tej imprezy polowej będzie
można zobaczyć kolekcję odmian kukurydzy, buraka
cukrowego i rzepaku, przeprowadzony zostanie również
pokazowy zbiór buraków i kukurydzy, a także siewu
rzepaku i zbóż w technologii uproszczonej. Będzie się
można zapoznać z ofertami wielu firm z branży rolnej
działających na terenie powiatu śremskiego, poznać
rolnictwo Powiatu śremskiego, a w szczególności Ziemi
Brodnickiej. Państwo Bożena, Wiktor, Ewa i Paweł
Snuszkowie oraz organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców naszej gminy!

Trwa II Konkurs Hodowli Dyni Giganta. Odmiana
Atlantic Giant, którą dysponuje stowarzyszenie, potrafi
wydać owoce ważące ponad 900 kg, a rekordowa dynia
wyhodowana w Polsce ważyła 580 kg. Uczestnicy
naszego dyniowego konkursu mają już doświadczenie
w uprawie i wiedzę zdobytą w ubiegłym roku. Czy
zaowocuje ona i ubiegłoroczny rekord zostanie pobity?
Zeszłoroczny korbol rekordzista wyhodowany
w Grzybnie ważył 154 kg. Po analizie obecnych osiągnięć
widać, że i w tym roku w czołówce są hodowcy
z Grzybna. Dynia Marcina Skiby miała 30 lipca ok. 100 kg.
Chociaż nie należy już teraz przesądzać wyników. Nasze
dynie potrafią zaskoczyć swoim zachowaniem.
Ubiegłoroczny zwycięzca, na półmetku konkursu wcale
nie plasował się w czołówce. Dopiero na finiszu jego
podopieczna postanowiła osiągnąć rekordową wagę.
Finałowe ważenie konkursowych olbrzymów odbędzie
się w sobotę 19 października w Centrum Hipiki w
Jaszkowie, podczas DNIA KORBOLA I PYRY
Z GZIKIEM. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Ukwiecona świetlica w Brodniczce
Państwo Ewa i Wojtek Liskowie z Esterpola w ramach
akcji „Nasza gmina tonie w kwiatach” ukwiecili
remontowaną świetlicę w Brodniczce skrzynkami
z pięknymi pelargoniami. Pielęgnacją kwiatów zajmuje się
również Pani Sołtys Brodniczki i Esterpola Urszula
Skrzypczak. Wyremontowana i ozdobiona kwiatami
świetlica wraz z placem zabaw i innymi planowanymi
atrakcjami wkrótce zacznie w pełni służyć mieszkańcom
obu wsi.

Porządkowanie cmentarza
ewangelickiego w Żabinku
hodujemy Twój zysk
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W poprzednich latach członkowie Stowarzyszenia
uporządkowali i przywrócili pamięci dwa zaniedbane
i opuszczone cmentarze ewangelickie w naszej gminie.
W roku 2011 cmentarz w Żabnie, a w 2012 roku
w Brodniczce. W tym roku zwrócił się do TPZB sołtys wsi
Żabinko p. Leszek Tworowski z propozycją wspólnego
uporządkowania cmentarza ewangelickiego w Żabinku.
Zaangażowanie zadeklarowała też Ochotnicza Straż
Pożarna w Żabinku w osobie Henryka Kosza – prezesa
oraz Krąg Instruktorski Towarzystwa Wszelkiej
Aktywności Elita przy Ośrodku ZHP Mosina z Olgą
Jurgiewicz - przewodniczącą. Dla wielu zaskoczeniem jest
fakt istnienia cmentarza ewangelickiego w Żabinku. Leży
on przy drodze przez wieś do Nowinek, dokładnie na
wysokości starej stodoły szachulcowej, a dokładniej na
leśnym wzniesieniu za tą stodołą. Rozpoczęte już prace
porządkowe pozwoliły stwierdzić istnienie 32 nagrobków
oraz kilka płyt nagrobnych (zachowanych w całości lub
w częściach).
Podobnie jak dwa uporządkowane wcześniej cmentarze,
najprawdopodobniej i ten należał do parafii ewangelickiej
w Żabnie. Przypomnijmy, że w poświęceniu krzyża na
cmentarzu w Brodniczce w roku 2012 uczestniczył pastor
Johan Achilles z Niemiec, wnuk pastora parafii w Żabnie
z lat 1904-1912.

Nadchodzące wydarzenia:
19 sierpnia

- Pielgrzymka z parafii Manieczki do
Sanktuarium w Licheniu
24 sierpnia
- Dożynki wiejsko-parafialne w
Grzybnie
25 sierpnia
- Dożynki wiejsko-parafialne w Żabnie
29 sierpnia
- Pielgrzymka z parafii Manieczki do
Górki Duchownej
8 września
- Dożynki gminne w Manieczkach
9 września
- Pielgrzymka z parafii Iłówiec do
Torunia, Świętej Lipki, Mikołajek
17 września
- Powiatowy Dzień Pola w Brodnicy
19 października - Dzień Korbola i Pyry z Gzikiem,
Centrum Hipiki w Jaszkowie
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