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W imię pamięci Józefa Wybickiego!
Osoby Józefa Wybickiego patrioty i twórcy Hymnu 

Narodowego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego postać znana 
jest każdemu Polakowi, dlatego też dumni powinni być zwłaszcza 
mieszkańcy Manieczek i ziemi śremskiej, gdzie Wybicki spędził 
swoje szczęśliwe godziny budując rodzinne gniazdo, gdzie 
tworzył i dokonał żywota. Niestety muzeum, którym szczyciły się 
całe Manieczki zamknięto, a kaplica wybudowana przez 
Wybickiego niszczeje. Od kilkunastu lat wiele osób z różnych 
środowisk starało się odwrócić ten stan rzeczy i przywrócić 
pamięć twórcy hymnu narodowego. W wyniku wspólnych działań 
Państwa Ireny i Leszka Drobińskich właścicieli „Gościńca 
Żurawiec”, historyków Radosława i Wiesławy Franczak, Unii 
Gospodarczej Regionu Śremskiego z Panią dyrektor Moniką 
Bulińską oraz wielu innych osób- zainicjowano projekt pt. 
„Wybicki - REAKTYWACJA”, na który pozyskano środki 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W ramach projektu zorganizowano m.in. wydarzenie 
„Wieczór listopadowy z Wybickim”, które odbyło się 
w listopadzie 2015 r. w pałacu Pana Jerzego Mańkowskiego 
w Brodnicy. Niniejsze przedsięwzięcie okazało się być punktem 
zwrotnym w sprawie kaplicy. Wówczas zebrani goście poruszyli 
temat odnowienia rotundy. W związku z tym z inicjatywy wójta 
Gminy Brodnica Pana Marka Pakowskiego, jeszcze w grudniu 
ustalono termin spotkania, które odbyło się 28 stycznia 2016 r. 
w Urzędzie Gminy w Brodnicy. Zaproszono na nie przede 
wszystkim proboszcza parafii w Manieczkach ks. Wojciecha 
Kryzę, Pana Wojciecha Mroza – właściciela parku i pałacu 
w Manieczkach, Panią dyrektor Monikę Bulińską i Panią Milenę 
Filipowską ze stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu 
Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości, a także historyków Państwa Radosława 
i Wiesławę Franczak oraz Pana Łukasza Włodarskiego.

Według projektu, opłaconego i zainicjowanego przez ks. 
Wojciecha Kryzę, wstępna renowacja obiektu może wynieść 260 
tys. zł. Kwestią nie cierpiącą zwłoki okazał się remont dachu, 
który uległ częściowemu zawaleniu. W toku ustaleń, 
w najbliższym czasie Parafia w Manieczkach przystąpi do trzech 
konkursów w ramach środków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury, wspierana aktywnie 
przez Gminę Brodnica oraz Unię Gospodarczą Regionu 
Śremskiego, która zajmie się opracowaniem wniosków 
aplikacyjnych. Wójt Gminy Brodnica obiecał również pomoc 
w przygotowaniu aplikacji o pozyskanie środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w konkursie, który będzie 
ogłoszony przez LGD Lider Zielona Wielkopolska. Wsparcie 
finansowe zadeklarował także Pan Wojciech Mróz, który wyraził 
wielką chęć ratowania rotundy i pamięci o Wybickim. Po 
ukończeniu remontu dachu, zaplanowano kolejne etapy 
odnowienia kaplicy.

Przywrócenie świetności rotundy i jej renowacja jest 
niezwykle ważnym zadaniem, ale niemniej ważne są działania 
edukacyjne i promocyjne popularyzujące postać gen. Józefa 
Wybickiego oraz Manieczki.  W zamierzeniu osób 
zaangażowanych dotychczas w inicjatywę edukacyjno-
historyczną przy wsparciu Unii Gospodarczej Regionu 
Śremskiego planowane są następne działania mające na celu 
pozyskanie funduszy na wydarzenia propagujące autora słów 
hymnu. Przewidziane są kolejne wycieczki śladami Wybickiego 
organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób 
dorosłych, a także inne wydarzenia o charakterze ponadlokalnym 
jak m.in. planowany „Dzień Hymnu Państwowego”, dla którego 
organizacji, wsparcie zdeklarował także Wójt Gminy Brodnica 
Pan Marek Pakowski w imieniu lokalnego samorządu.

Monika Bulińska

Mamy status OPP - nr KRS: 0000381577. Przekaż 1% na wsparcie naszych działań!
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Ćwicz, a będziesz szczęśliwszy 

i zdrowszy !
Aktywność fizyczna i ćwiczenia przyczyniają się do poprawy 

kondycji i wydolności organizmu. Korzyści zdrowotne 
i estetyczne z regularnego uprawiania sportu są nieocenione.

Aby zwiększyć wydolność sercowo-naczyniową, poleca się 
zwłaszcza trening kardio (ćwiczenia aerobowe) – nordic walking, 
jogging, piesze wędrówki czy jazdę na rowerze.

Kolejna bardzo istotna i zauważalna dla nas zmiana 
wynikająca z uprawiania sportów to poprawa naszego 
samopoczucia. Podczas ćwiczeń wydziela się wysoki poziom 
serotoniny odpowiedzialnej za poczucie szczęścia – obniża się 
prawdopodobieństwo zachorowalności na depresję i inne 
zaburzenia nastroju. Ruch jest nam potrzebny niezależnie do 
wieku. Argumentów na tę tezę można mnożyć tysiące a oto kilka, 
które powinno się poznać:
1. Ruch wspomaga odchudzanie, czyli utratę tkanki tłuszczowej 

i utrzymanie niskiej wagi.
2. Ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie – obniża ryzyko 

ataku serca wzmacniając jego wydajność, umacnia naczynia 
krwionośne, zwiększając poziom „dobrego cholesterolu” 
i zmniejszając poziom trójglicerydów, odciąża trzustkę, która 
produkuje w konsekwencji mniej insuliny.

3. Ćwiczenia fizyczne budują mięśnie, które same w sobie spalają 
bardzo dużo kalorii, zatem przyspiesza się metabolizm oraz 
zmniejsza ryzyko otyłości.

4. Ruch powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi.
5. Wzmacnia system immunologiczny – dzięki wysiłkowi 

fizycznemu organizm odbudowuje naturalną zdolność ciała do 
radzenia sobie z wirusami, gorączką i infekcjami.

6. Ruszając się, wzmacniamy kości i stawy.
7. Regularne ćwiczenia redukują nagromadzony stres, organizm 

dotlenia się i relaksuje, a do krwi wydzielają się endorfiny – 
hormony szczęścia, ciało ma więcej energii i lepiej regeneruje 
się w trakcie snu.

8. Ćwiczenia podnoszą sprawność i wydajność umysłową – 
myślenie jest szybsze, a fakty lepiej kojarzone oraz 
zapamiętywane.

9. Skóra staje się zdrowsza i gładsza - pocąc się podczas ćwiczeń, 
pozbywamy się nagromadzonych w porach toksyn.

10. Ćwiczenia poprawiają sylwetkę, pomagają utrzymać prostą 
postawę, modelują i wzmacniają mięśnie.

Wysiłek fizyczny poprawia samopoczucie, dzięki temu 
wzrasta samoocena, poczucie satysfakcji i dobry nastrój. Zatem 
czy nie warto znaleźć czas dla siebie i poćwiczyć?

W Klubie Fit Brodniczka znajdziesz nie tylko miejsce 
w którym można poćwiczyć ale można się pośmiać i miło spędzić 
czas 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w Klubie Fit 
Brodniczka (świetlica w Brodniczce ) o godz. 19.30- 20.15 oraz 
w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w poniedziałki i środy 
o godz.15.00-15.45. Zapisy na zajęcia pod numerem tel 606 893 
478

Małgorzata
Młodziejewska

Nowoczesna tuczarnia w Brodnicy
Pomimo trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny w naszej 

gminie powstała nowoczesna tuczarnia, wybudowana przez pp. 
Pawła i Ewę Snuszków, wspieranych w tej pracy przez rodziców. 
Chlewnia jest w pełni zautomatyzowana, karmienie i pojenie 
zwierząt oraz wentylacja budynku odbywają się automatycznie. 
Wszelkie ewentualne problemy w pracy urządzeń 
zainstalowanych w tuczarni zgłaszane są automatycznie na 
telefon, a dzięki połączeniu internetowemu z budynkiem 
właściciele mogą obserwować, co się w chlewni dzieje praktycznie 
z każdego miejsca na świecie. Dokładne liczenie kosztów 
i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych to jedyna 
droga, by poradzić sobie na bardzo trudnym rynku mięsa 
wieprzowego. Właścicielom życzymy powodzenia!
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Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
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Koło Łowieckie Żbik 

w Mosinie
Koło reaktywowało się w listopadzie 

1945 roku. 
Obecnie dzierżawi 2 obwody 

łowieckie: 
1. Obwód 210 o powierzchni 9452 ha w tym pow. leśna 2593 

ha. W obwodzie: paśniki – 25 szt., ambony - 62 szt., ambony do 
polowań typu szwedzkiego – 60 szt., podsypy dla bażantów 
i kuropatw - 13 szt., poletka łowieckie – 1,46 ha w tym 0,75 ha 
obsadzone topinamburem, pasy zaporowe 4000mb. W sezonie 
łowieckim pozyskiwane jest w obwodzie: jelenie – 25 szt., daniele 
– 8 szt., sarny – 80 szt., dziki - 185 szt. 

2. Obwód 283 o powierzchni 4428 ha w tym pow. leśna 395 
ha. W obwodzie: paśniki – 17 szt., ambony – 20 szt., podsypy dla 
bażantów i kuropatw – 15 szt., poletka łowieckie - 2,81 ha, pasy 
zaporowe 1000 mb. W sezonie łowieckim pozyskiwane jest 

w obwodzie: jelenie – 1 szt., sarny – 30 szt., dziki – 23 szt. 
Przez lata działalności Koła myśliwi wykładali karmę dla 

zwierzyny, by ułatwić jej przetrwanie trudnego okresu zimowego. 
Od wielu lat Koło przeznacza corocznie kwotę ok. 25 tys. zł na 
zagospodarowanie obwodów i dokarmianie zwierzyny. W celu 
ochrony zasiewów przed szkodami, koło uprawia pasy zaporowe, 
o długości 5 tys. mb. Aby zwiększyć stan zwierzyny Koło 
podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jej 
bytowania. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Konstantynowo 
wykonano 210 poideł dla zwierząt. We współpracy z okolicznymi 
szkołami prowadzona jest akcja zalesień i zadrzewienia remiz 
i nieużytków. Dzięki temu programowi od dziewięciu lat 
wpuszczane jest corocznie od 70 do 120 kuropatw. W roku 2013 

wypuszczono 247 szt. bażantów. Prowadzony jest odstrzał 
redukcyjny lisów i jenotów, co skutkuje zauważalnym przyrostem 
zwierzyny drobnej w tym zajęcy, których pogłowie 
systematycznie rośnie. Koło prowadzi również działalność 
edukacyjną wśród młodzieży szkolnej. 

Myśliwi wspólnie z Nadleśnictwem Konstantynowo 
prowadzą również cykliczne akcje edukacyjne dzięki ścieżce 
dydaktycznej, która powstała na terenie Nadleśnictwa. W czasie 
spotkań przedstawiane są różne aspekty związane z pracą 
myśliwych na rzecz poprawy bytowania zwierzyny oraz ochrony 
przyrody. Dzięki zaangażowaniu myśliwych z Pecna powstał 
również paśnik edukacyjny, przy którym organizowane są 
cykliczne spotkania oraz pikniki myśliwskie dla dzieci 

z okolicznych szkół. 
Dzięki takiej współpracy corocznie koło pozyskuje kilkaset 

kg karmy na okres zimowy w postaci kasztanów i żołędzi - 
zbieranych przez dzieci. We współpracy ze szkołami z terenu 
Gminy Mosina udało się posadzić od 2008r. około 6000 drzew 
i krzewów przeznaczeniem na budowę remiz i zadrzewień 
śródpolnych. Od kilku lat Koło organizuje integracyjne pikniki 
myśliwskie wspólnie z sąsiadującym kołem łowieckim „Sokół” 
oraz Wójtem Gminy Brodnica dla okolicznych mieszkańców. 
Celem jest integracja w szczególności z rolnikami 
zamieszkującymi obwód, propagowanie ochrony przyrody oraz 
idei myśl istwa. W ostatnich 10 latach Koło jest 
współorganizatorem wspólnie z Stacją Badawczą PZŁ 
w Czempiniu Uroczystej Mszy Hubertowskiej rozpoczynającej 
sezon polowań zbiorowych. Członkowie Koła uczestniczą 
w wielu akcjach proekologicznych. Między innymi od wielu lat 
myśliwi wraz z rodzinami uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata”. 

Bogusław Kuik
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KALENDARIUM OGRODNIKA - MARZEC
PIERWSZE NAWOŻENIE - W końcu marca można 

rozpocząć nawożenie drzew i krzewów a także roślin cebulowych 
i trawników.

CIĘCIE - W drugiej połowie marca prześwietlamy stare 
jabłonie, grusze i śliwy. Wiśnie i czereśnie tniemy po zbiorach. Jeśli 
nie były cięte, robimy to wiosną. Cięcie brzoskwiń i moreli 
zostawiamy na później, gdy będzie można ocenić ich stan po zimie. 
Formowanie młodych drzew odkładamy do kwietnia. Cięcie jabłoni, 
grusz i śliw to przede wszystkim rozrzedzanie koron (prześwietlanie) 
oraz regulacja ich wysokości i szerokości. Wiśnie wymagają też 
odmładzania – skracania wierzchołków konarów, aby wyrastało dużo 
pędów rocznych. Duże rany po cięciu smarujemy odpowiednimi 
preparatami.

NA WARZYWNYCH GRZĄDKACH - Jeśli gleba już 
rozmarzła i nieco obeschła, zaczynamy pierwsze uprawki glebowe. 
Należy uprzątnąć wszystkie resztki organiczne, które mogą 
przywabiać szkodniki. Stosujemy nawożenie potasowe i azotowe pod 
przyszłe uprawy lub nawóz wieloskładnikowy. Cięższe gleby gliniaste 
można płytko przekopać (do 15 cm) dla lepszego napowietrzenia 
i ogrzania. Uprawki wiosenne wykonuje się także na miejscu 
przeznaczonym pod rozsadnik. Przykrywamy go ciemną folią, aby 
ziemia szybciej się ogrzała. Zwykłą folią można również przykryć 
inne grządki. Dzięki promieniowaniu słonecznemu (efekt 
solaryzacji) następuje przegrzanie gleby, co ogranicza występowanie 
niektórych patogenów i przyspiesza kiełkowanie chwastów, które 
łatwiej zwalcza się jeszcze przed uprawą. Ogrzanie gleby umożliwia 
też wcześniejsze wysiewy nasion. Przy sprzyjającej pogodzie, pod 
koniec marca można wysiać do gruntu warzywa bardziej odpornych 
na niskie temperatury, posadzić czosnek i cebulę dymkę.

 PRODUKCJA ROZSADY - W marcu znacznie poprawiają 
się warunki termiczne i świetlne (dłuższy dzień, większa 
intensywność światła), można więc rozpocząć produkcję rozsady 
w warunkach domowych. W tym okresie rośliny na parapetach 
okiennych nie będą miały już tendencji do wyciągania się. Do 
skrzynek z podłożem (ogrzanym do temperatury pokojowej) 
wysiewa się nasiona pomidorów (odmiany wysokie), papryki 
i oberżyny. Do czasu skiełkowania nasion utrzymujemy temperaturę 
22–24°C, potem około 18°C. Te gatunki warzyw warto pikować, 
gdyż przerywając system korzeniowy ogranicza się wzrost roślin 
(rozsada krępa, mniej wybiegnięta) i doprowadza do lepszego ich 
ukorzenienia. Do wielodoniczek z podłożem można wysiać roczne 
zioła (np. bazylię, majeranek, cząber).

Źródło: www.dzialkowiec.com.pl

Chętnych chcących wziąć udział w konkursie 
uprawy olbrzymich korboli prosimy o kontakt na adres 
biuro@tpzb.org – zapewniamy nasiona dyń gigantów!
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