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Przebierańcy Wielkanocni
Tradycyjnie, w Poniedziałek Wielkanocny pojawili się
w Grzybnie Przebierańcy Wielkanocni. Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo wskrzesiło stary
ludowy zwyczaj, który nie był kultywowany we wsi od
prawie 20 lat. Na szczęście znaleźli się młodzi ludzie
zainteresowani tym, aby ta tradycja nie zaginęła.
W świąteczne, poniedziałkowe popołudnie, na ulicy było
widać dzieci, pełne ciekawości, ale też i strachu przed
„kominiarzami”, którzy „murzyli” sadzami oraz szybko
biegającym „siwkiem-oliwkiem” i jego świszczącym batem.
„Kominiarze” jak to w zwyczaju ruszyli swoją drogą za
opłotki, by tam przeskakując płoty, pojawiać się
z zaskoczenia, wbiegać do nie zamkniętych na czas domów
i tam malować zdziwionych domowników czarna sadzą.
Główna grupa w pochodzie przez wieś odwiedzała kolejne
domy, z powitaniem:
„Przyszli my do gospodarzy,
Niech w obejściu im się darzy
Pole wielki plon wydaje
Gad w oborze gęsto staje
Niech maszyny się nie psują
Ani dzieci nie chorują
By dożyli lat statecznych
W otoczeniu wnuków grzecznych
Swoich ojców niech szanują
Wspólnie życie swe budują
By sąsiedzi ich uznali
A my gościniec dostali”

Baba z dziadem ruszali w tany, najpierw ze sobą, wywijając
hołubce, potem prosząc do tańca gospodarza i gospodynię
domu. Niedźwiednik prowadził na łańcuchu niedźwiedzia;
ten przydawał się szczególnie, gdy trzeba było wystraszyć
psy nie pozwalające wejść do gospodarstwa. Siwek- oliwek
uwijał się jak w ukropie zatrzymując przejeżdżające
samochody w celu pobrania „myta”, a kto nie chciał płacić
otrzymywał pamiątkę w postaci umazanych sadzą
policzków. Towarzyszące grupie przebierańców zespół
śpiewaczy, śpiewał piosenki ludowe.
Śmiechu i zabawy było co niemiara, ludzie chętnie
fotografowali się z naszymi przebierańcami. Jak to było
w zwyczaju obdarowywano ich pieniędzmi, jajami,
słodyczami. Atrakcja tradycyjnie spotkała się
z przychylnymi komentarzami i przyjęciem mieszkańców.
W tym roku w grupie przebierańców wystąpili: Arek
Tobolski jako Siwek-Oliwek, Michał Bocian i Mariusz
Neumann – Chłop i Baba, Marcin Harendarz i Michał
Bogacki – Niedźwiedź z Niedźwiednikiem. Kominiarzami
byli – Maciej Kuik, Michał Tobolski, Marcin Skiba,
Rafał Skiba i Mateusz Skiba. Zespół śpiewaczy stanowiła
grupa: Janina Skiba, Zofia Lis, Agata Głogowska,
Aleksandra Kuik i Wiesława Szczepaniak. Na
akordeonie grał: Tadeusza Głogowski. Pogoda dopisała,
życzliwość i zainteresowanie mieszkańców wsi również były
duże. Więcej zdjęć na stronie www.tpzb.org oraz
www.grzybno.info.pl

Centrum Sportu i Rekreacji w Żabnie
otwarte

Pokaz siewu kukurydzy w technologii
STRIP TILL w Ogieniowie

W sobotę 10 maja odbyło się uroczyste otwarcie Centrum
Spor tu i Rekreacji w Żabnie. Obiekt został
zmodernizowany w ciągu 4 lat za kwotę 70.000 PLN,
pochodzącą z budżetu gminy. Wydzielono 2 boiska do piłki
nożnej: jedno pełnowymiarowe, a drugie o wymiarach
Orlika z oświetleniem. Zamontowano ogrodzenie
i 4 piłkochwyty oraz wybudowano plac z kostki brukowej.
Przybyłych gości powitali Pan Paweł Mocek, Pani Sołtys
Irena Kędziora i Radny Henryk Kosowski. Uroczystego
otwarcia imprezy dokonało Bractwo Kurkowe z Mosiny
czterema salwami armatnimi. Na odnowionym boisku
zostały rozegrane 2 mecze piłkarskie. W pierwszym
spotkaniu młodzież z Żabna pokonała drużynę juniorską
z Iłówca. W drugim meczu, rozegranym już przy
oświetleniu, Grupa Rekonstrukcyjna Sikawki Konnej przy
OSP w Żabnie zwyciężyła wynikiem 4:3 druhów ze
„zmechanizowanej drużyny” OSP Żabno. Dzieci bawiły się
w konkurencjach przygotowanych przez Państwa Topyłów.
Goście bawili się też przy występach tanecznych
i kabaretowych zrealizowanych z użyciem nowo
zakupionego systemu nagłaśniającego. Członkowie Rady
Sołeckiej i gospodynie z Żabna przygotowali dla wszystkich
poczęstunek. Impreza zakończyła się zabawą taneczną.
Odnowione Centrum Sportu i Rekreacji powstało dzięki
zaangażowaniu Radnego H. Kosowskiego i większości
Radnych gminy i już służy społeczności – regularnie
rozgrywane są na nim mecze lokalnych drużyn.

16 kwietnia na polach Pana Augustyna Szczepaniaka oraz
Panów Wiktora i Pawła Snuszki w Ogieniowie odbyły się
Warsztaty Polowe, które rozpoczęły cykl imprez
organizowanych przez Grupę Rolnik i firmę Limagrain.
Tematem przewodnim Warsztatów był siew kukurydzy
w technologii STRIP TILL (uproszczona uprawa pasowa).
Do Ogieniowa przybyła ponad setka zaproszonych
rolników oraz firmy: K+S, Adob, Bayer i Kuhn
i dziennikarze z najważniejszych czasopism rolniczych. Dr
Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przedstawił aspekty uprawy uproszczonej oraz
technologii STRIP TILL. Dzięki zastosowaniu tej techniki
ziemia między rzędami siewu nie jest uprawiana, co
ogranicza jej wysuszanie oraz rozwój chwastów.
Uproszczona uprawa pasowa sprzyja rozwojowi
mikroorganizmów glebowych, dzięki którym zwiększa się
tempo rozkładu materii organicznej. Dzięki
wyeliminowaniu orki technologia ta oszczędza również czas
i ogranicza koszty uprawy. Efekty uprawy kukurydzy w tej
nowoczesnej technologii będzie można ocenić
w Ogieniowie podczas jesiennego spotkania. Relacje
z imprezy w Ogieniowie ukazały się w ogólnopolskich
magazynach rolniczych. Więcej na www.blogruparolnik.pl.

Majowy spacer przyrodniczy
Nadleśnictwo Konstantynowo i Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Brodnickiej zorganizowały w sobotę
26 kwietnia spacer przyrodniczy po terenie Leśnictwa
Grzybno. W spotkaniu wzięło udział 30 osób,
w większości rodzin z dziećmi. Pani Katarzyna
Pacholczyk i pan Mateusz Giełda-Pinas z Nadleśnictwa
w bardzo przystępny sposób opowiadali uczestnikom spaceru
o życiu lasu i o pracy w lesie. Po 2-godzinnym spokojnym
marszu leśnymi ścieżkami, podczas którego uczyliśmy się m.in.
rozpoznawać najbardziej popularne drzewa, wszyscy mogli
obejrzeć eksponaty w salkach edukacyjnych znajdujących się
w budynku Nadleśnictwa i mogli wziąć udział w konkursie
wiedzy o lesie. Pogoda dopisała, spotkanie było bardzo
ciekawe, więc humory wszystkim dopisywały. Zapraszamy na
kolejne spacery przyrodnicze, o których będziemy informować
czytelników Wiadomości Brodnickich.

Obszary Natura 2000
Nikt zapewne nie ma wątpliwości, że Gmina Brodnica obfituje
w wiele malowniczych zakątków. Bogactwo tutejszej fauny
i flory nie umknęło uwadze przyrodników, dzięki czemu
większość powierzchni gminy została włączona do obszarów
Natura 2000. Polska jako państwo członkowskie Unii
Europejskiej zostało zobowiązane do wyznaczenia na swoim
ter ytorium sieci Natura 2000. Głównym celem
funkcjonowania tej sieci jest zachowanie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków zwierząt rzadkich w skali całej
Europy.
Spacerując po okolicy można natknąć się na tablice
informacyjne: „Obszar Natura 2000 Rogalińska Dolina
Warty” lub „Obszar Natura 2000 Ostoja Rogalińska”. Oba
obszary niemalże w całości pokrywają się zasięgiem, obejmując
ochroną ten sam teren. Pierwszy z nich został utworzony ze
względu na ochronę rzadkich siedlisk przyrodniczych,
natomiast drugi jest tzw. obszarem ptasim, chroniącym rzadkie

Zaproszenie na piknik
Nadleśnictwo Konstantynowo zaprasza na
„Piknik Przyrodniczy”
z okazji 90-lecia Lasów Państwowych
Sobota, 7 czerwca 2014 r. godz. 10.00 – 14.00
Wiata przy Nadleśnictwie Konstantynowo
W programie: konkursy i zabawy przyrodnicze dla dzieci
i dorosłych, stoiska tematyczne: „Użytkowanie lasu”, „Polska
przyroda”, pokaz sprzętu gaśniczego, zwiedzanie salek
edukacyjnych, kącik plastyczny dla najmłodszych, wystawa
prac plastycznych, ognisko.

Serdecznie zapraszamy!

gatunki ptaków. Obszary takie mimo statusu ochronnego nie
są całkowicie wyłączone z produkcji rolnej czy leśnej. Możliwe
jest tam między innymi pozyskiwanie drewna, wykonywanie
zabiegów z zakresu hodowli lasu czy użytkowanie łąk.
Użytkując te tereny należy jednak dobierać takie technologie
prac, aby nie zagrażały one warunkom środowiska
naturalnego, a w szczególności potrzebom gatunków i siedlisk
dla ochrony których owe obszary powstały. Czasami
w ochronie danego gatunku czy siedliska wystarczające jest
pozostawianie obumarłych drzew w lesie, pozostawianie
fragmentu drzewostanu, w którym znajduje się gniazdo
rzadkiego ptaka lub koszenie łąk w ściśle określonym terminie.
W innych przypadkach konieczne jest podjęcie działań
kompleksowych, np. wydłużenie czasu odnowienia lasu lub
dobór odpowiedniej rębni, czyli systemu gospodarowania
mającego na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków
dla odnowienia lasu. Wybór odpowiednich działań zależy od
rodzaju i stanu miejscowych ekosystemów.
Mieszkając w tak urokliwej okolicy mamy możliwość
zaobserwować na pobliskich łąkach wiele rzadkich gatunków
ptaków, np. kropiatki, bataliony, bąki, gąsiorki, żurawie czy
zimorodki. W lesie możemy natknąć się na bociana czarnego,
kanię rudą i liczne dzięcioły. Nie brakuje tutaj również wielu
ciekawych, chronionych gatunków roślin, m.in. notowanego
tylko na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce staroduba
łąkowego, pięknie kwitnącej lilii złotogłów oraz niezwykle
rzadkiego goździka sinego, dla ochrony którego został
utworzony rezerwat przyrody. Więcej informacji na temat tego
rezerwatu i goździka już w następnym numerze „Wiadomości
Brodnickich”.

hodujemy Twój zysk

A

A

A

A

A

A
A
A

STOP

KILE

Redakcja
Teksty: B. Kuik, D. Niewiński, K. Pacholczyk
Zdjęcia: archiwum TPZB, M. Krysiak,
K. Pacholczyk, E. Lisek
Druk: INTERmedi@
Kontakt:
TPZB Gniazdo
Grzybno 32, 63-112 Brodnica
tel. 601 509 600, e-mail: biuro@tpzb.org

www.tpzb.org

