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Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
wielu szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej „Gniazdo”
Sołtysi w szkole w Grzybnie

Zostań korespondentem Wiadomości

W piątek 18 grudnia w Zespole Szkół Rolniczych
w Grzybnie odbyło się spotkanie zainicjowane przez Dyrekcję
Szkoły i TPZB Gniazdo. Zaproszono na nie sołtysów z gminy
Brodnica oraz sąsiednich sołectw Pecna i Żabinko. W spotkaniu
uczestniczyli m. in.: dyr. szkoły Wojciech Lisek, wicedyrektor
szkoły Beata Maciejewska, ze strony Stowarzyszenia: prezes
Bogusław Kuik i wiceprezes Daniel Niewiński oraz sołtysi:
Szymon Buchert z Grzybna, Kazimierz Wróbel z Pecny, Jan
Wykrętowicz z Ogieniowa, Ryszard Michałowski z Wielkiego
Iłówca, Agnieszka Gorzyńska z Żabinka, Irena Kędziora
z Żabna. Podjęta przez organizatorów inicjatywa ma na celu
zacieśnienie kontaktów z sołectwami. Spotkanie wykorzystano
też do dyskusji nad nowymi pomysłami, których efektem mogą
być projekty realizowane wspólnie. Jednym z wniosków było
kontynuowanie takich spotkań cyklicznie. Padły też pomysły
dotyczące wspólnych działań na rzecz społeczności gminy. Są to
na razie tylko propozycje, które muszą „dojrzeć”, wiec będziemy
o nich informować, gdy nabiorą bardziej realnych kształtów.

Wiadomości Brodnickie ukazują się już ponad 2 lata.
Chcieliśmy, aby znajdowały się w nich również aktualności
z naszej gminy i okolic. Nie jesteśmy gazetą, z zawodowymi
dziennikarzami. Sami próbujemy dotrzeć do ciekawych
i bieżących informacji. Niestety brak nam czasu, a Wiadomości
redagujemy z tych informacji, które pozyskujemy w różny sposób.
Możliwości mamy jednak ograniczone. Chcemy, żeby również
mieszkańcy byli aktywni i dostarczali nam ciekawe fakty
i informacje. Dlatego proponujemy:
Zostań korespondentem Wiadomości Brodnickich!
Nieważne ile masz lat, czym się zajmujesz. Informuj nas
o istotnych wg Ciebie faktach z życia naszej Gminy. Jeżeli nie
lubisz pisać, prześlij suchą informację, zdjęcie – razem
zredagujemy ją tak, aby była ciekawa dla naszych Czytelników.
Jeżeli lubisz pisać, możesz przesyłać artykuły (krótkie bo mamy
tylko 4 strony). Jeżeli będziesz chciał - Twoje nazwisko znajdzie
się w stopce redakcyjnej. Redaguj z nami kolejne wydania,
czekamy na Ciebie.
Zgłoszenia: tel. 601 509 600 mail: biuro@tpzb.org

Bogusław Kuik

Pamiętajmy o Powstańcach Wielkopolskich!
27 grudnia wywieśmy flagi!

Pamiętajcie o organizacjach pożytku publicznego
Mija kolejny rok i wielu z nas zastanawia się czy przekazać
swój 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
A jeżeli tak to komu?
O tym jak popularna jest to akcja świadczą statystyki.
Liczba podatników wnioskujących o przekazanie 1% należnego
podatku na rzecz organizacji pozytku publicznego

Festyn Dzień Korbola i Pyry

Pamięć o Powstaniu Wlkp.

Przebierańcy wielkanocni

Wspólne śpiewanie kolęd

Liczba podatników wnioskujących
o przekazania 1% w milionach
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W roku 2013 - kwota przekazanego 1% podatku wyniosła
506,6 mln zł. Łączną kwotę przekazało 45% podatników, czyli
12 034 000 osób. Stanowiło to 56% liczby podatników
Konkurs hodowli dyni gigant
Spacery przyrodnicze
wykazujących w zeznaniach należny podatek (czyli tych, którzy
mieli co przekazać).
Przeciętna przekazana kwota to 42 zł. Jeżeli weźmiemy do
tego pod uwagę drugi parametr: liczbę mieszkańców naszej gminy
(w 2011 roku - 4902 osób), to widzimy jaki mamy w naszej gminie
potencjał możliwości.
Zespół ludowy Korbolanki
Konkursy fotograficzne
Na terenie powiatu śremskiego jest 12 organizacji pożytku
publicznego, w tym tylko jedna spoza Śremu. Jest to nasze
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo z siedzibą
w Grzybnie.
Z pewnością wielu z nas już od wielu lat przeznacza swój 1%
podatku na określony cel. Pomagamy w ten sposób organizacjom
pozarządowym oraz wielu ludziom potrzebującym naszego
Cmentarze ewangelickie
Powstańcy z naszej gminy
wsparcia.
Jednak jak wynika z powyższej statystyki prawie połowa z nas
nie jest aktywna w tym zakresie. Często wynika to z braku czasu
czy niechęci do dodatkoweg o wysiłku związaneg o
z wypełnieniem druku PIT.
Miejmy świadomość, że te pieniądze mogłyby pozostać
w naszej społeczności i wrócić do nas w postaci projektów
Pocztówki wielkanocne
Pszczoły murarki w ogrodzie
realizowanych przez organizacje pożytku publicznego z naszego
terenu.
TPZB Gniazdo jest taką lokalna organizacją. Od 2011 roku działamy aktywnie na rzecz mieszkańców naszej gminy. Jak wiele tego
typu organizacji dysponujemy tylko środkami finansowym pochodzącymi ze składek członkowskich oraz darowizn.
Dlatego prosimy Was o ten wysiłek. Jeżeli uważacie, że to co robiliśmy dotychczas i chcemy robić nadal, przemawia za tym aby
wesprzeć Stowarzyszenie, podarujcie nam 1% podatku. Dla nas ważna jest każda złotówka.
Dla przypomnienia:
! działamy od 2011 roku
! od 2013 roku wydajemy Wiadomości Brodnickie
! zrealizowaliśmy już wiele projektów

Mamy status OPP - nr KRS: 0000381577
Przekaż 1% na wsparcie naszych działań

Rzecz działa się w Brodnicy Śremskiej.
Był wczesny wieczór.
A 2015 rok już od 11 miesięcy
w kalendarzu się sadowi…
Liście drzew – jesiennie ozłocone –
Leciutko szumiały.
Oświetlone okna pałacu
zdały się mówić: „Przyjdź…”
Goście zdążają z wielu stron
na zaszczytne „z Wybickim” spotkanie.
Lecz nie tylko z Jego Cieniem…
Ucieleśniony – w słowach i czynach –
sprzed ponad dwóch stuleci –
niechaj bliski się staje i nam –
Współczesnym…

Okienko z Pegazem
W grudniowym wydaniu „Wiadomości Brodnickich” – „pod
choinkę” – pojawia się nowa rubryka: „Okienko z Pegazem”…
Będą w niej prezentowane krótkie teksty „literackie” i inne „sztuki
piękne” – m.in. fotografie, reprodukcje obrazów lokalnych
twórców. Bo przecież nie tylko samym chlebem (i smacznymi
dyniami!) człowiek żyje… Grudniową rubrykę zapoczątkuje
„wierszowana impresja” – zainspirowana „Wieczorem
listopadowym z Wybickim” (13 XI 2015 r.)
Pegaz – dla niewtajemniczonych – postać z greckiej
mitologii, skrzydlaty koń symbolizujący wenę twórczą.

Jakby z lotu ptaka –
wypatrujemy śladów dziejów minionych.
W gościnne progi Siedziby Mańkowskich
Potomek Sławnego Józefa , „po kądzieli”,
zawitał…
Sztafeta pokoleń trwa…
I ten dźwięk mazurka tęskny –
„dla ojczyzny ratowania…”

Maria Malcherek-Wołodźko

Już kolędowo…
12 grudnia – w sobotę – odbyło się w Manieczkach – w Sali
Widowiskowej – coroczne spotkanie stowarzyszenia
AA „PROMYK” i miejscowego Koła Emerytów. Poprzedzone
zostało Mszą św. „Opłatkowy Wieczór” rozpoczął się
uroczystym powitaniem przez prezesa Stowarzyszenia – Pana
Jacka Pawlickiego i Panią Renatę Czupałę (z Zarządu). Goście
zasiedli przy pięknie nakrytym bielą obrusa stole – świątecznie
udekorowanym. A później – łamanie się opłatkiem i składanie
sobie życzeń… Artystycznym i poznawczym dodatkiem tego
spotkania było obejrzenie filmu – dokumentu o bł. Edmundzie
Bojanowskim. Ten „Sługa dzieci”, człowiek, który pochylał się
nad bliźnim, człowiek – wizjoner, trwale wpisał się w krajobraz,
również duchowy – wielkopolskiej Ziemi (m.in. w Jaszkowie).
Następny miły, tym razem kulinarny akcent uroczystości to
delektowanie się potrawami wigilijnymi i ciastami. Nie mogło
oczywiście zabraknąć śpiewania kolęd. Zainicjował je Pan
Tadeusz Zimowski, również „nadworny fotograf ” tego
spotkania… I tak, w ciepłej, przyjaznej atmosferze mijał ten
grudniowy wieczór…
Maria Malcherek-Wołodźko

Młodzi Animatorzy
wespół z „Aktorami” udatnymi
wiodą nas na inny też trakt:
„Domek luby, Opatrzności dar…”
Manieczkowski dworek – wrzawą
Domowników radosny, a stamtąd –
blisko na łąki ukwiecone,
pola w trudzie orane.
Bo przecież jeśli Dwór – to i Lud…
… a wieczór w brodnickim pałacu –
wspomnień, „piosneczek”, emocji – po brzegi –
niespiesznie się toczy…
I zaduma, i zatroskanie:
nad starganą przez Czas
materią Pamięci o Generale,
nad losem dworku ongiś białego
i barokowej kapliczki – „rotundą” zwanej…
W ciemnościach listopada
Przyjaźnie pobłyskuje biel Domu:
„Otwórzmy okna duszy…”
Maria Malcherek-Wołodźko, Szołdry

R E K L A M A

www.ekspertkiszonkowy.pl
Chcesz nieodpłatnie sprawdzić jakość swojej
kiszonki z kukurydzy? Zadzwoń: 785 124 634
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Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
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