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Chcemy upamiętnić Powstańców Wielkopolskich
Od kilku lat nasze Towarzystwo działa na rzecz upamiętniania powstańców wielkopolskich pochodzących z Ziemi Brodnickiej.
Wspólnie z członkami Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. Gen. Józefa Wybickiego zbieramy informacje
i biogramy powstańców, którzy byli z naszym regionem związani miejscem urodzenia, zamieszkania czy śmierci. Udało się nam
zidentyfikować już ponad 80 osób, które w powstaniu wielkopolskim brały czynny udział jako żołnierze, lub to powstanie wspierali
w inny sposób. Podczas spotkań pt. „Genius Loci Ziemi Brodnickiej – budujemy żywy pomnik pamięci”, które w dniach 9-10 grudnia
zostaną zorganizowane pod egidą Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości
(szczegółowe informacje na plakacie na 1 stronie) będziemy przybliżać Państwu wybrane postaci powstańców, przedstawione
w scenkach przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych w Brodnicy, Manieczkach i Iłówcu. Krótkie życiorysy wszystkich
powstańców, które uda się nam zebrać i opracować, będą opublikowane w okazjonalnej książce, która będzie wydana w 2018 r. z okazji
stulecia wybuchu powstania wielkopolskiego. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za wszelkie informacje na temat naszych
powstańców. Osoby posiadające wiedzę lub dokumenty dotyczące bohaterów Ziemi Brodnickiej prosimy o kontakt pod nr tel. 601 509
600 lub na e-mail: biuro@tpzb.org.

TPZB Gniazdo, Jaszkowianki oraz Sołectwo Jaszkowo
serdecznie zapraszają na

ŚWIĄTECZNY KONCERT KOLĘD
w dniu 29 grudnia o godz. 17.30 w kościele św. Barbary w Jaszkowie
wystąpią chór Corda Cordi oraz
chór dziecięcy Ziarenka Nadziei

Przed koncertem częstujemy grzanym winem i pierniczkami!

Zapraszamy gorąco do Jaszkowa!

Akademia Przyrody
W sobotę 25 listopada w ramach warsztatów Akademii
Przyrody w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie zbudowaliśmy
ponad 30 budek lęgowych dla ptaków. Jednak zanim chwyciliśmy
narzędzia w dłonie, wysłuchaliśmy ciekawego wykładu pani Kasi
Maćkowiak z Nadleśnictwa Konstantynowo na temat zasad
budowy i wieszania budek w ogrodach, parkach i lasach. Dzieci

otrzymały od Pani Kasi leśne gadżety szkolne, dla wszystkich
przygotowany został słodki poczestunek, herbata i kawa.
Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Lokalnym
Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji - LOWE w Gminie Brodnica. Oby
jak najwięcej naszych budek zostało zasiedlonych najbliższej
wiosny! (fot. K. Baksalary)
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