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Ferie w gminie
Ferie zimowe już się skończyły. W gminach wiejskich trudno o wielkie atrakcje dla dzieci pozostających w czasie przerw w nauce
w domach. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej, Rady Sołeckiej Brodniczki i Esterpola oraz czterech mieszkańców
sołectwa świetlica w Brodniczce została wyposażona w nowy stół do ping-ponga. Stół do tenisa użytkowany dotychczas w Brodniczce
trafił do Sulejewa i również stał się sportową atrakcją dla dzieci korzystających ze świetlicy w czasie zimowych wakacji. Liczymy na rozwój
popularności tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży i częste sportowe spotkania w naszych świetlicach.

Klub Sportowy Gminy Brodnica
w Manieczkach.
Chcemy przybliżyć państwu historię klubu sportowego
w Manieczkach. Przedstawił ją nam obecny wiceprezes klubu pan
Zbyszek Wesołek. Początek działalności to rok 1970 kiedy
powstał klub LZS Orkan Manieczki. Obecna jego nazwa to: Klub
Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach. Klub skupia
młodzież i osoby zainteresowane uprawianiem sportu, realizując
się w dyscyplinie piłki nożnej. Na przestrzeni ponad 40 lat klub
miał swoje osiągnięcia, do których można zaliczyć: awans do
A klasy, w połowie lat 90-tych; awans do 4 rundy Pucharu Polski –
wtedy piłkarze klubu pokonali drużyny z Książa, Dolska czy
klubu Warty Śrem. Zostali zatrzymani dopiero przez drużynę
oldbojów z Lecha Poznań. Klub posiada własne boisko
o wymiarach 96 na 65 m. Przypomnijmy, że Międzynarodowa
Federacja Piłkarska (FIFA) zaakceptowała pomysł ujednolicenia
wymiarów boisk na wszystkich nowo budowanych stadionach na
świecie. Boiska będą musiały mieć wymiary 105 na 68 metrów.
Przepis ten nie działa wstecz, czyli istniejące już boiska nie będą
musiały być przebudowywane. Klub ma własne zaplecze socjalne
- budynek którego sponsorem była firma Mróz. Posiada 2 szatnie,
pomieszczenie dla sędziów, świetlicę i pomieszczenie
gospodarcze. Aktualnie w klubie jest: 23 seniorów z trenerem

Dariuszem Bolewskim, 20 trampkarzy z trenerem Dawidem
Cubalem, 10 trampkarzy młodszych z trenerem Waldemarem
Ropińskim. Jak mówi wiceprezes klubu, aktualnie prowadzony
jest nabór do rocznika 2000 i młodszych oraz do seniorów. Dla
zainteresowanych osób podajemy terminy treningów (o godz.
18.30): trampkarze 2 x tygodniu na sali gimnastycznej (środy
i piątki); seniorzy rozpoczną treningi 20 stycznia (obecna runda
zakończona); trampkarze młodsi – w poniedziałki. Pan Wesołek
ciąg dalszy na stronie 2 ...
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podkreśla też w rozmowie ważną rolę jaką spełnia w klubie p.
Zbigniew Jakubiak, który od 20 lat działa na jego rzecz
charytatywnie; uczestniczy w treningach i meczach, zagrzewając
wszystkich do walki. Klub może się też pochwalić
wychowankami: Roman Skiera – grał w III ligowym klubie Warta
Śrem; Damian Skrzypczak – grał w III ligowym klubie Warta
Śrem oraz Obra Kościan – obecnie trener klubu Helios Czempiń;
Maciej Kupka – grał w lidze okręgowej Warta Śrem oraz Mosinie.
Przez pewien czas trenerem klubu był Jarek Chwaliszewski, były
piłkarz Zagłębia Lublin - drużyny I-ligowej. Największe sukcesy

drużyna odnosiła pod okiem trenera p. Ratajczaka – grali wtedy
w A-klasie. Były też utrzymywane kontakty z klubem Lecha
Poznań – organizowane pikniki z piłkarzami Lecha. Klub stara się
cały czas realizować nowe inwestycje – w najbliższych latach chcą
przeprowadzić renowację nawierzchni boiska oraz zamontować
piłkołapy, wiatę do grillowania (dla mieszkańców Manieczek),
boisko do gry w piłkę plażową. Dzięki sponsorom zakupiono
dresy, stroje i torby dla trampkarzy. Władze Klubu w tym miejscu
składają podziękowania sponsorom - firmom: Mróz, MDM
Meble, Limagrain, Woj-Mar, p. Piotrowi Tylczyńskiemu z firmy
Turist Bus z Żabna, panu Piotrowi Karczowi z Manieczek oraz
rodzicom, którzy zawsze wspierają swoje dzieci.

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Manieczkach – rozwój ku przyszłości

indywidualne szafki dla młodzieży. Budynek szkolny przechodził
proces modernizacji, co pozwoliło uzyskać atrakcyjną
i funkcjonalną przestrzeń z ciekawą elewacją, nowymi oknami,
roletami, wyglądem sal lekcyjnych.

Często to, co znajduje się w najbliższym otoczeniu
traktujemy jako rzecz oczywistą i zwyczajną, nie zauważając jak
wiele przynosi ona dobrego naszej małej ojczyźnie. Na terenie
gminy Brodnica młodzież swą edukację gimnazjalną odbywa
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach, stąd warto
poznać historię i dzień dzisiejszy tej placówki.

Powstanie Orlika wzbogaciło również bazę sportową
i umożliwiło organizację zajęć dla nowo powstałej klasy o profilu
piłkarskim. Dzięki temu szkoła stwarza przyjemny i ciepły klimat
niezbędny do zapewnienia efektywnych warunków edukacyjnych.

Szkoła powstawała, jak wszystkie gimnazja w Polsce,
w ekspresowym tempie.
Marzeniem, a potem mottem pracowników było
stworzenie szkoły, w której uczeń jest postrzegany jako ktoś
wyjątkowy. Jak mówi obecny Dyrektor Gimnazjum Sławosz
Kolańczyk: „Pragniemy, aby każdy z naszych podopiecznych osiągał
sukcesy, zdobył najlepsze możliwe kwalifikacje, stał się pomysłowym
i twórczym człowiekiem. Prowadzimy zajęcia tak, by ukierunkować uczniów
na ich osobisty rozwój, który w przyszłości pozwoli im świadomie rozwijać
posiadane umiejętności i zainteresowania.”
Infrastruktura szkoły sprzyja zdobywaniu wiedzy
i umiejętności. Gimnazjum posiada klasopracownie
przedmiotowe bogato wyposażone w sprzęt audiowizualny
i multimedialny. Cały budynek objęty jest siecią bezprzewodową
WiFi, co umożliwia swobodny dostęp do Internetu. Dodatkowo
biblioteka szkolna, oprócz bog ateg o księg ozbior u
(systematycznie uzupełnianego w nowości wydawnicze) posiada
też Centrum Informacji Bibliotecznej ze stanowiskami
komputerowymi. Atutem szkoły jest hala sportowa z zapleczem
umożliwiającym uprawianie wielu dyscyplin sportowych, także
poza terenem budynku. Komfort socjalny zapewnia stołówka,
gdzie można wypić ciepłą herbatę i zjeść pyszny tani obiad.
Popularnością wśród uczniów cieszy się szkolny sklepik
z bogatym i zdrowym asortymentem. Dostępne są także w szatni

Gimnazjum sukcesywnie rozszerza swoją ofertę
edukacyjną tak, aby umożliwić realizację współczesnych tendencji
w wychowaniu młodzieży, dostosowując profil klas do potrzeb
rozwojowych absolwentów klas szóstych oraz rynku pracy. Stąd
powstały oddziały z innowacją językową, podnoszące sprawność
posługiwania się przez uczniów językiem angielskim oraz klasa
piłkarska, kształcąca predyspozycje w zakresie tej dyscypliny
sportowej. Na pomoc mogą liczyć także osoby z trudnościami
w nauce, które korzystają z dobrodziejstwa nauki w klasie
integracyjnej i nauczania indywidualnego.
O jakości pracy szkoły świadczą wysokie wyniki
ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium
Oświaty w Poznaniu. Osiągnięcie to jest następstwem wzajemnej
współpracy dyrekcji, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły
i wreszcie uczniów, co buduje życzliwą atmosferę i poczucie
bezpieczeństwa w szkole.
Ważnym aspektem w planowaniu własnej ścieżki kariery
uczniów jest umiejętność trafnego rozpoznania swoich
predyspozycji zawodowych. Szkoła stwarza taką możliwość
poprzez profesjonalne porady i działania doradcy zawodowego
oraz liczne spotkania młodzieży i ich rodziców z przyszłymi
pracodawcami oraz reprezentantami szkół ponadgimnazjalnych.
W kolejnym numerze dalsze informacje o Gimnazjum - szkole z pasją.

Akademia Dziedzictwa Dworu
Polskiego – Brodnica
1 grudnia 2014 w Pałacu Mańkowskich w Brodnicy, odbyło się
spotkanie poświęcone Akademii Dziedzictwa Dworu
Polskiego. Spotkanie zorganizowało Wielkopolskie Forum
Kultury Pamięci, które zostało powołane do istnienia
2 kwietnia 2014 roku w Poznaniu, jako społeczna instytucja
działająca na rzecz samorządności obywatelskiej i kultury
solidarności. Temat spotkania dotyczył edukacji i promocji
dziedzictwa dworu polskiego w ramach programu: „Kultura
Pamięci - Tożsamość Wielkopolski”.
Dziedzictwo dworu polskiego miało ogromne znaczenie dla
powstania i upowszechnienia wielkopolskiego fenomenu
pracy organicznej. To w dworach pielęgnowano tradycje oraz
troszczono się o to, by polski duch i kultura narodowa nie
uległy germanizacji. Nasi przodkowie, często wywodzący się
z dworu, potrafili przeciwstawić się wrogim siłom w sposób
pokojowy, wymyślić, zainspirować i zbudować instrumenty
odrodzenia Polski, instytucji i kapitału społecznego. Ich
działania są dla nas dzisiaj przykładem godnym uwagi
i powinny być przekazywane następnym generacjom. To co
przekazywali pionierzy tamtych czasów jest dalej aktualne. Jest
to tylko kwestia otwarcia umysłu i serca i uporządkowania
priorytetów. Zasoby edukacyjne, kulturowe, wspomnienia,
świadectwa materialne i literackie istnieją. Wystarczy je
skoordynować i przedstawić społeczeństwu w prawdziwym

Nie wyrzucaj śmieci do lasu!
Zima to dobry moment, aby poruszyć problem
zaśmiecania polskich lasów. Gdy nie ma liści na
drzewach i krzewach, a w runie brakuje roślin zielnych
niejednokrotnie naszym oczom ukazuje się przykry
widok. Podczas spaceru czy jazdy samochodem widzimy
w lesie i wzdłuż dróg rozrzucone śmieci. Obraz taki towarzyszy
nam mimo ogromnego wysiłku leśników, którzy na bieżąco
patrolują lasy i wywożą z nich sterty odpadów. Świadczą o tym
liczby – w roku 2014 w Nadleśnictwie Konstantynowo
zebrano i wywieziono z lasów około 23 ton odpadów. Biorąc
pod uwagę fakt, że w Polsce mamy 430 nadleśnictw, łatwo
policzyć, że w ubiegłym roku z polskich lasów wywieziono
niemal 10 tysięcy ton śmieci!

świetle, wolnym od stereotypów i propagandy politycznej. Zaś
język i instrumenty przekazu muszą być dostosowane do
dzisiejszych czasów i potrzeb.
Mówili o tym zaproszeni goście: Jerzy Mańkowski, właściciel
dworu w Brodnicy, dr Maciej Rydel – wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Ziemiańskiego czy Waldemar Rataj - prezes Pro
Publico Bono. Wśród zaproszonych gości byli również: dr Jan
Maćkowiak – dyrektor Muzeum w Szreniawie; Danuta PrusGłowacka – prezes Oddz. Wielkopolskiego PTZ; Wanda
Niegolewska Górska – prezes Fundacji Czyń coś powinien,
będzie co może; Izabela Dzieduszycka – prezes
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin Fundacji Dzieduszyckich,
prof. Maciej Suchocki – dyr. Muzeum Narodowego
w Poznaniu.
Do lasu wyrzuca się niemal wszystko, począwszy od
zwykłych śmieci z gospodarstw domowych, przez
zużyty sprzęt AGD, meble, opony, a kończąc na
odpadach niebezpiecznych – nawozach, zużytych
akumulatorach czy azbeście. Dzikie wysypiska szpecą
krajobraz leśny, odstraszając turystów, a mieszkańcom
okolicznych osiedli wystawiają niechlubną wizytówkę. Jednak
to nie jedyny problem. Rozrzucone śmieci w lesie niosą
poważne zagrożenie dla środowiska. Do gleby i wód
gruntowych dostają się toksyczne substancje, co może
doprowadzić do skażenia wody pitnej. Zwierzęta zwabione
zapachem resztek pożywienia wielokrotnie połykają torebki
foliowe, co kończy się dla nich śmiercią, a rozrzucone odłamki
szkła i metalu powodują ich okaleczenia.
Na początku 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa.
Wiązano z nią wiele nadziei, dzikie wysypiska miały zniknąć,
palenie śmieciami w piecach miało przestać się opłacać. Ale
czy jest tak rzeczywiście? Wystarczy pójść do lasu, aby
przekonać się jaka jest prawda. Mimo uiszczania do gmin
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wiele śmieci
nadal trafia do lasu. Niektórzy ludzie nie widzą problemu
w zaśmiecaniu lasu, dla niektórych „normalnym” odruchem
jest wyrzucenie butelki czy papierka po chipsach przez szybę
samochodu lub podczas spaceru w lesie. Dlatego też należy już
najmłodszym wpajać zasady dbania o środowisko, aby dzieci
nie powielały zachowań niektórych dorosłych.
Zastanówmy się zanim wyrzucimy śmieci do lasu. Traktujmy
las jako fragment otoczenia swojego domu. A przecież w domu
się nie śmieci...

Konkurs uprawy koboli gigantów
W tym roku już po raz czwarty będziemy zachęcać wszystkich
szczęśliwych posiadaczy ogrodów do uprawy olbrzymich
korboli. Finał naszych wysiłków i oficjalne ważenie
olbrzymów odbędzie się jesienią podczas kolejnego Dnia
Korbola. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować
swoich sił w naszej zabawie zachęcamy do zgłaszania się do nas
na adres email biuro@tpzb.org lub pod numer telefonu 785
124 634. Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu
zapewniamy sadzonki korboli gigantów oraz instrukcję
i wsparcie w uprawie.
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