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Podsumowanie akcj
„Wyróżnijmy naszą gminę wysoką frekwencją”

54,99%
35,26%

OKW Żabno

OKW Iłówiec

Podczas niedawnych wyborów samorządowych
frekwencja w naszej gminie była zbliżona do średniej
krajowej oraz do średniej powiatu śremskiego.
Szczególne podziękowania i gratulacje należą się
wyborcom głosującym w OKW w Żabnie oraz w OKW
Brodnica - w obu obwodach wyborczych udział
głosujących przekroczył krajową średnią. Mamy nadzieję,
że Ziemia Brodnicka będzie się pozytywnie wyróżniała
frekwencją w kolejnych wyborach. Wybranym
samorządowcom gratulujemy i życzymy wielu owoców
ich pracy dla dobra naszej społeczności.

49,48%
OKW Brodnica

43,64%
OKW Manieczki

Ranking Okręgowych Komisji Wyborczych pod względem wysokości frekwencji
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Rok bł. Bojanowskiego - warsztaty w Jaszkowie
W Jaszkowie w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze
środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zorganizowano
warsztaty, które miały przybliżyć dzieciom postać bł. Edmunda
Bojanowskiego. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin tego „Serdecznie
Dobrego Człowieka”. Bojanowski w 1856 roku założył właśnie w Jaszkowie
ochronkę, a także nowicjat nowego zgromadzenia zakonnego – Sióstr
Służebniczek.
W warsztatach uczestniczyła młodzież gimnazjów, a także dzieci z Powiatu
Śremskiego (około 150 osób). Podczas zajęć mieli oni okazję zrealizować quest,
poświęcony postaci Błogosławionego, oraz uczestniczyć w bardzo wielu
niecodziennych zajęciach, np.: samodzielnie wyrabiali czerpany papier
(o zapachu cynamonu), świece z naturalnego pszczelego wosku, barwili
suszone zioła, samodzielnie piekli podpłomyki, z marchewki wytwarzali proste
flety, uczestniczyli w lekcji kaligrafii – „Gęsim piórem i stalówką”, a także
w różnych zabawach integracyjnych przybliżających im pojęcia polskości
i obywatelstwa.
Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach gospodarstwa agroturystycznego
„Na Plebanii” Państwa Renaty i Józefa Czupałów oraz w budynku dawnej
ochronki.
Dzięki tego rodzaju spotkaniom postaci wielkich Polaków nie będą tylko
niewyraźnym wspomnieniem, ale staną się znów żywe, a ponadczasowe idee,
którym służyli, zyskają zapewne nowych entuzjastów.
Warsztaty w Jaszkowie prowadzili: Katarzyna Stachowska-Mendyka, Iwona
Tomaszewska i Grzegorz Pierzchalski - troje nauczycieli z Zespołu Szkół
Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Inicjatorem tego przedsięwzięcia
była natomiast Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek
Wspierania Małej Przedsiębiorczości z jego dyrektorem na czele – panią
Moniką Bulińską.

Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece
21 X.2014 roku o godz.9.30 pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy
odwiedzili siedzibę Biblioteki Gminnej. Okazją ku temu było uroczyste
pasowanie uczniów klas I A i B na czytelników czyli oficjalne przyjęcie
najmłodszych uczniów do grona miłośników książek. Uroczystość organizowana
jest przez bibliotekę co roku. W pierwszym, jakże ważnym spotkaniu z książką,
maluchom towarzyszyły wychowawczynie: Pani Aneta Schmidt i Pani Iwona
Próchnik. Na uroczyste pasowanie przybył także Pan Marek Pakowski Wójt
Gminy Brodnica. Pani Mirosława Łowicka - dyrektor biblioteki przedstawiła
w skrócie działalność biblioteki oraz zasady korzystania z księgozbioru oraz
zasady postępowania z książką i zachowania się w bibliotece. Z relacji dzieci
wynikało, że część z nich zna wypożyczalnię bo korzystają z niej za pośrednictwem rodziców. Maluchy doskonale wiedziały
także jak należy obchodzić się z książką. "Nie niszczyć, nie rysować po książce, nie czytać przy jedzeniu, nie czytać z brudnymi
rękoma itd." wyliczali pierwszoklasiści udowadniając jednocześnie, że zasłużyli na miano czytelnika. Uroczystego pasowania
dokonała dyrektor biblioteki w towarzystwie Wójta Gminy, który wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy, długopisy
i książeczki z zakładkami. Zwieńczeniem spotkania było głośne czytanie bajek w wykonaniu włodarza gminy. Dzieci
z zainteresowaniem słuchały czytanych opowieści. Uzupełnieniem słowa czytanego są prace plastyczne wykonane przez dzieci
w szkole. Wszystkie rysunki zaprezentowane zostały na wystawie w bibliotece, ponadto autorzy najciekawszych prac zostali
nagrodzeni dyplomami i książkami, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie słodkościami. Laureaci konkursu
plastycznego nt: Najładniejsza ilustracja do bajki Zajęcza chatka" ogłoszonego w dniu pasowania to: Maria Kapała, Bartosz
Rybarczyk, Laura Idczak i Wiktoria Jaszkiewicz.

Komentuj nasze artykuły na facebooku

/tpzb.org

Pięknie czytają
Gminny konkurs głośnego czytania na stałe wpisał się w kalendarz imprez
organizowanych przez Bibliotekę Gminną w Brodnicy. Tegoroczny konkurs
odbył się 13 listopada 2014 roku o godz.11.00 w siedzibie Biblioteki
Gminnej. Uczestniczyło w nim 18 uczniów ze szkół podstawowych z terenu
Gminy Brodnica wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. Uczestnicy
konkursu rywalizowali w 3 grupach wiekowych: kl. I-II, kl. III- IV, kl. V-VI.
Prezentacja wskazanego przez jury konkursu fragmentu tekstu nie mogła
przekroczyć 5 minut. Jury w składzie: Bogusława Giełda - nauczyciel,
logopeda, Halina Chudecka - nauczyciel, Mirosława Łowicka - dyrektor biblioteki oceniało szybkość czytania,
poprawną dykcję, ogólne wrażenie artystyczne uczestnika oraz zwracała uwagę na znaki interpunkcyjne. Celem
konkursu było doskonalenie umiejętności głośnego i poprawnego czytania oraz motywacja dzieci do poszerzania
znajomości literatury. Dzieci czytały fragmenty z książek, takich jak: "Dzieci z Bullerbyn" A. Lindgren, "Król Maciuś
pierwszy" J. Korczaka oraz "Pilot i ja" A. Bahdaja. Zgodnie z regulaminem, w każdej kategorii wiekowej wyróżniono
2 uczestników. Wśród kl. I-II zwyciężyła Martyna Schutz, uczennica kl. I ze Szkoły Podstawowej w Iłówcu, a na miejscu
II uplasowała się Zuzanna Ptak, uczennica kl. I ze Szkoły Podstawowej w Manieczkach. W kategorii III-IV najpiękniej
czytała Eryka Chojnacka, uczennica kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy, a 2 miejsce przypadło Marcelinie
Frąckowiak, uczennicy kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Manieczkach. W kategorii V-VI zwyciężyła Oliwia Werwińska
ze Szkoły Podstawowej w Manieczkach, a miejsce drugie Matylda Siewierska ze Szkoły Podstawowej w Iłówcu
uczennice kl. V. Laureaci konkursu otrzymali z rąk Marka Pakowskiego, Wójta Gminy Brodnica nagrody książkowe,
pamiątkowe dyplomy i długopisy, a reszta uczestników dyplomy i długopisy.
INFORMACJA
Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica informuje, że od 15 grudnia w siedzibie Biblioteki Gminnej w Brodnicy będzie
miał miejsce KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. Prace na kiermaszu zostaną wystawione przez rodziców dzieci 3 i 4 letnich
z Przedszkola w Brodnicy.
Zapraszamy na kiermasz!

Szkolny Klub Wolontariatu na cmentarzu w Żabnie.
Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie podjął
inicjatywę posprzątania cmentarza ewangelickiego w Żabnie. Grupa młodzieży
pod kierownictwem pani Anny Zielińskiej wykonała czynności porządkowe,
usunęła chwasty rosnące na grobach i w ich pobliżu, wygrabiła liście, które spadły
z rosnących na cmentarzu starych lip. Wolontariusze posprzątali też stare znicze
i zapalili znicze przyniesione przez siebie w tym roku. Dzięki nim 1 listopada
cmentarz wyglądał okazale i odświętnie, uporządkowany, oczyszczony i migający
już z daleka wieloma światełkami. Inicjatywa ta jest bardzo cenna, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Brodnickiej składa podziękowanie SKW przy ZSR w Grzybnie.
Członkowie Towarzystwa już w roku 2011 uporządkowali cmentarz i przywrócili
mu właściwa formę. Jednak przywrócenie cmentarzowi pierwotnej formy jest tylko częścią pracy. Pozostawienie go bez stałej
opieki skutkowałoby ponownym zarośnięciem i zdziczeniem terenu cmentarza. Towarzystwo Gniazdo zobowiązało się
otaczać cmentarz stałą opieką. Podjęcie się porządkowania kolejnych cmentarzy – w Brodniczce czy Żabinku przez
Stowarzyszenie, spowodowało jednak, że przy niewielkich siłach osobowych trudno na bieżąco dbać o już uporządkowany
cmentarz w Żabnie. Dlatego z radością odnotowaliśmy obecność Szkolnego Klubu Wolontariatu w Grzybnie na cmentarzu.
W rozmowie z członkiem Stowarzyszenia wolontariusze powiedzieli też, że zastanawiają się nad otoczeniem cmentarza stałą
opieką. Inicjatywa bardzo chwalebna, świadcząca również o wrażliwości historycznej i społecznej członków Klubu. Jeżeli
zostanie przez SKW podjęta, spełni się marzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej o aktywnym zaangażowaniu
lokalnych grup działania i mieszkańców gminy w opiekę nad cmentarzem. Działania SKW koordynowane są przez panie
Emilię Ławniczak oraz Annę Zielińską.
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KUKURYDZA

2015

Hodowla jest sztuką
Użytkowanie - rekomendacja
FAO

Odmiana

Kiszonka

ALVITO
YUKON

no wo ść

LG 30.215

230

LG 30.240

230

LG 32.20

230

LG 30.220

230 - 240

LG 22.44

240

LG 30.229

240

LG 30.233

240

LG 30.238

240
no wo ść

ALDUNA

240 - 250
250

no wo ść

250

LG 30.260

250

LG 32.16

250

LG 32.58

250

LINDSEY

250

PAULEEN

250

LG 30.273

no wo ść

LG 30.275
LG 30.315
LG 30.306

Grys

210
230

LG 30.249

Ziarno

210

LAUREEN

PERLEY

Biogaz

250 - 260
270

no wo ść

280 - 290
300

Kupujesz odmiany LG? Odbierz nagrody na
www.lgseeds.pl/dziendobry
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