
Zaproszenie na spacer przyrodniczy

Nadleśnictwo Konstantynowo zaprasza na „Spacer Przyrodniczy”

Sobota, 9 sierpnia 2014 r. godz. 10.00 – 13.00
Zbiórka przy świetlicy wiejskiej w Brodniczce

Kontakt: Daniel Niewiński, tel. 785 124 634

W programie: Cmentarz ewangelicki w Brodniczce - przybliżenie historii tego miejsca oraz kultury 

olęderskiej. Leśny spacer o długości około 3 km, podczas którego poznawać będziemy okoliczną 

przyrodę, ukształtowanie terenu oraz rolę martwego drewna w lesie.
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Drugi spacer przyrodniczy

5 lipca 2014 TPZB zorganizowało wspólnie z Nadleśnictwem Konstantynowo drugi spacer przyrodniczy. Razem 
z Panią Kasią Pacholczyk przeszliśmy przez szkółkę leśną w Grzybnie, las, łąki grzybieńskie i tuż obok rezerwatu 
"Goździk siny". Był czas na rozmowę o lesie, rzadkich i ciekawych roślinach i zwierzętach żyjących wokół Grzybna, a na 
koniec na kiełbaski z rusztu. W kolejnych wydaniach Wiadomości będziemy pisać o przyrodniczych ciekawostkach oraz 
ważnych przyrodniczo miejscach Ziemi Brodnickiej, które na pewno warto poznać. Najbliższa okazja, by lepiej poznać 
naszą przyrodę już wkrótce – szczegóły w ogłoszeniu poniżej.



Oryginalny przystanek autobusowy w Grzybnie

W tym miesiącu przystanek w Grzybnie został wymalowany. Niby nic nadzwyczajnego, bo przecież przystanki 
autobusowe remontuje się zwyczajne, co jakiś czas. Jednak w Grzybnie odbyło się to niestandardowo. Otóż chłopacy 
z Grzybna postanowili, aby zaangażować się w to osobiście. Na pomysł wpadł Arek Tobolski. Obserwował swojego 
kolegę Wojtka Kuika, który ma zdolności plastyczne i realizuje je również stosując technikę graffiti (malowanie 
elementów wizualnych, np. obrazów, podpisów lub rysunków, które są umieszczane w przestrzeni publicznej). 
Namówił go do wykonania projektu graffiti dla przystanku w Grzybnie. Tematem zainteresowali sołtysa wsi Szymona 
Bucherta oraz prezesa OSP w Grzybnie Andrzeja Wojciechowskiego. W ten sposób pomysł zyskał aprobatę, 
finansowanie i formalne pozwolenie na realizację projektu. I tak w naszej przestrzeni pojawiło się pierwsze oficjalne 
graffiti. Być może pomysł zaowocuje dalszymi działaniami, które z pewnością uatrakcyjniają nasze otoczenie. Okazuje 
się też, że połączenie tematu przystanku autobusowego ze wzmożoną aktywnością młodzieży, nie musi wiązać się 
z pojęciami: niszczenia, demolowania, wandalizmu. Nasz młodzież z Grzybna pojawiła się w tym temacie bardzo 
pozytywnie - w kontekście dbania o otoczenie i własne środowisko. Gratulacje dla nich. 

Korbolanki w Szprotawie

Nasz zespół Korbolanki z Grzybna zakwalifikował się do udziału w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych 
„Ziemia i Pieśń”. Festiwal ten odbył się w Szprotawie (woj. lubuskie) w dniach 11-13.07.2014 r. W ciągu dwóch dni na 
scenie Parku Szprotawskiego Domu Kultury wystąpiły 34 zespoły z województw: lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, 
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego. Wielkopolska była reprezentowana tylko przez nasz zespół. Duże 
zainteresowanie wzbudziły nasz stroje, które wyróżniały się na tle innych. Również poziom śpiewu naszego zespołu 
spotkał się z wysoką oceną. Tym bardziej, że większość występujących zespołów ma za sobą wieloletnią tradycje, 
a niektóre istnieją już od 30 lat. Ciekawostką festiwalu jest to, że występujące zespoły są zapraszane do uczestnictwa 
i oprawy artystycznej niedzielnych mszy, w kościołach okolicznych wsi. Na zakończenie festiwalu barwny korowód 
występujących zespołów przeszedł ulicami Szprotawy a festiwal zakończył się galowym koncertem. 
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Szkółka wędkarska „Grube ryby” 

z Brodnicy

Szkółka ekologiczno-wędkarska powstała 9 lutego 2013 
roku, przy kole PZW nr 137 w Brodnicy. Założycielami 
szkółki, jak również prowadzącymi zajęcia zostali: 
Przemysław Wojtkowiak, Wojciech Wolny i Marcin 
Mikołajczak. Na pierwszym spotkaniu ogłoszono 
konkurs na nazwę i logo szkółki. Nazwa szkółki to 
"Grube ryby", jej autorem jest Dawid Wesołek. Na 
p i e r w s z y ch  z a j ę c i a ch  j u n i o r z y  u c z y l i  s i ę  
teoretycznych podstaw wędkarstwa. Dzięki sponsorom 
udało zakupić się podstawowe przedmioty do nauki, tzn. 
żyłki, spławiki, drabinki, podpórki, czapki i koszulki 
z nazwą szkółki. Stali sponsorzy koła to: firma YORK i jej 
prezes Leszek Badziński, Andrzej Suchoż, sklep 
wędkarski Goltfish z Mosiny, Jerzy Semeniuk, właściciele 
Pako-Stawu. Po kilku zajęciach początkujący wędkarze 
umieli wiązać haczyki i robić zestawy. Pierwsze zajęcia 
nad wodą odbyły się w Jaszkowie i miały charakter 
ekologiczno-wychowawczy czyli sprzątanie brzegu 
starorzecza. Po pracy były kiełbaski z ogniska, oczywiście 
dzięki sponsorom. Pierwsze spotkanie juniorów  
z rybami odbyło się na łowisku Pako-Staw w Górce, 
dzięki uprzejmości właścicieli. Juniorzy byli także parę 
razy ćwiczyć na wodach PZW czyli Zalewie Śremskim 
i Kanale Wojnowickim. Podczas pobytu  nad wodami 
brali udział w zawodach wewnętrznych. Do reprezentacji 
naszego koła została wybrana najlepsza trójka. Dzięki 
sponsorom juniorzy na każde zawody mają 
przygotowane zanęty i przynęty, a także nagrody oraz 
poczęstunek. Odbyły się już zawody o mistrza koła 
juniorów. Juniorzy brali już udział w 5 zawodach: na 
szczeblu koła, rejonu i okręgu. Koło zorganizowało  
zawody o tytuł "Mistrza koła juniorów". W zawodach 

brało udział 8 juniorów. Mistrzem został Kacper 
Skrzypczak. Juniorska drużyna koła w składzie Miłosz 
Salomon, Bartosz Stanisławski i Dawid Wesołek wzięła 
udział w zawodach o randze rejonowej, na których zajęła 
3 miejsce, a Miłosz Salomon, indywidualnie 3 miejsce 
w sek to rze .  Jun io rzy  wz i ę l i  t akże  udz i a ł  
w organizowanym przez Okręg Poznański "Grand Prix 
Okręgu Młodzieży". Zawody były zawodami 
indywidualnymi i były rozegrane w 3 turach. 1 tura -zalew 
Śrem / Dawid Wesołek - 11 na 31 startujących, Miłosz 
Salomon - 15 na 31 startujących, Bartosz Stanisławski do 
16 roku życia - 13 na 17 startujących. 2 tura - zalew Środa 
Wielkopolska / Kacper Skrzypczak - 16 na 31 
startujących, Miłosz Salomon - 22 na 31, Bartosz 
Stanisławski -7 na 17. 3 tura – Jeżewo / Miłosz Salomon - 
11 na 31 startujących, Bartosz Stanisławski - 3 na 17. 
Klasyfikacja generalna / Bartosz Stanisławski - 5 na 17 
startujących, Miłosz Salomon -13 na 31, Dawid Wesołek 
23 na 31, Kacper Skrzypczak - 25 na 31.
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A korbole rosną!

Upalne lato służy naszym korbolowym olbrzymom. 
Nadganiają opóźnienia z chłodnej wiosny i rosną 
w oczach. Już wkrótce zaprosimy wszystkich na finał 
trzeciego konkursu uprawy dyń olbrzymich, podczas 
którego dowiemy się, czy zeszłoroczny rekordowy wynik 
302 kg, należący do Wojtka Kuika z Grzybna zostanie 
pobity. Tymczasem dbajmy o nasze korbole, żeby jak 
najpiękniej wyrosły, żebyśmy mieli co ważyć i co 
podziwiać. Wszystkich zainteresowanych konkursem i 
uprawą dyń gigantów odsyłamy na strony internetowe i 
fanpage Towarzystwa.
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Wakacyjna promocja!

Sprawdź na

www.lgseeds.pl

Zarezerwuj odmiany
mieszańcowe rzepaku

i odbierz nagrodę

Drewno konstrukcyjno-budowlane:
- więźba dachowa
- łata budowlana
- kontrłata
- deska obiciowa 
- deska szalunkowa
- stemple

Stolarka budowlana:
- boazeria elewacyjna
- deska wiatrownica
- listwy wykończeniowe 
- listwy ozdobne
- podłoga drewniana
- parapety
- schody (stopnie)

Usługi:
- przetarcie drewna
- suszenie drewna
- impregnacja zanurzeniowa

Oferujemy także:
- tarcicę mokrą
- tarcicę suszoną (dąb, buk, sosna, świerk)
- palety – różne

TRAK
Sulejewo 24, 63-112 Brodnica, woj.wielkopolskie

tel/fax 048 61 28 23 611
tel. kom. 0 603 606 809 

biuro@tartak-sulejewo.pl
www.tartak-sulejewo.pl
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3 j.s. Zestaw do gry
w petanque

5 j.s. Piłka
Brazuca
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