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Informator Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej

1050 lecie Chrztu Polski
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Iłówcu uczcili 1050-tą 

rocznicę chrztu Polski przedstawieniem, wystawionym również w 
zeszłą niedzielę 24 kwietnia w Kościele w Żabnie. Młodym 
artystom i nauczycielom gratulujemy!

Dzień Ziemi
Z okazji Dnia Ziemi Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, 

Nadleśnictwo Konstatynowo oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Brodnickiej zorganizowały akcję sadzenia drzew. Uczniowie klasy 
II technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, 
w ramach warsztatów z urządzania i pielęgnacji terenów 
zielonych, obsadzili lipami drobnolistnymi w ilości 150 szt. 
przydrożne oraz śródpolne tzw. pasy Chłapowskiego przy drodze 
gminnej przebiegającej wzdłuż pól gospodarstwa P. Grzegorza 
Ratajczaka w Grzybnie.



Przebierańcy Wielkanocni w Grzybnie
Pogoda w tym roku dopisała, więc przebierańcy tradycyjnie odwiedzili mieszkańców Grzybna. W skład grupy wchodziły 

następujące postacie: dziad i baba: Michał Tobolski i Michał Bocian, niedźwiedź z przewodnikiem: Mariusz Lauda i Piotrek Tobolski, 
siwek-oliwek: Arek Tobolski, kominiarze: Michał Bogacki, Mariusz Neuman, Marcin Skiba, Mateusz Skiba. Przebierańcom towarzyszyły 
Korbolanki: Janina Skiba, Wiesława Szczepaniak, Aleksandra Kuik z grajkiem Tadeuszem Głogowskim. Przebierańcy tradycyjnie, ze 
śpiewem i tańcem odwiedzili domy i gospodarstwa składając życzenia. W podziękowaniu otrzymywali datki pieniężne, napitki i słodycze. 
Kominiarze „murzyli” na szczęście przypadkowo napotkane osoby. Należy jednak powiedzieć, że starli się bardzo aktywnie o te 
przypadkowe spotkania. Nie pomagało ani zamykanie drzwi ani chowanie się w pokoju za szafą. A już szczególną frajdę miały dzieci, 
które specjalnie prowokowały „kominiarzy”. Więcej zdjęć na stronie grzybno.info.pl

B. Kuik



Zabytkowe dwory naszej gminy

W większości naszych wsi zachowały się zabudowania 
związane z właścicielami ziemskimi, do których należały 
okoliczne ziemie, grunty rolne, lasy. Budynki te wraz 
z zabudowaniami folwarcznymi stanowią często zespoły 
dworsko-pałacowe-parkowe. Większość z nich pochodzi 
z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. W epoce 
socjalizmu, kiedy funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa 
Rolne ziemie wraz z zabudowaniami należały do Kombinatu 
PGR Manieczki. Dyrektorem był Jan Bajer, który bardzo starał się 
aby utrzymać te zespoły (zabudowania oraz parki) w jak najlepszej 
kondycji. Można powiedzieć, że w dużej mierze dzięki 
ówczesnemu dyrektorowi, zawdzięczają to, że nie podzieliły losu 
wielu zabytkowych dworów, które niszczały i znikały powoli 
z naszego krajobrazu. 

W początkach lat 90-tych, kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe, 
właścicielem ziemi wraz z majątkami został Skarb Państwa. Część 
dworów wróciła do rąk prawowitych właścicieli, część pozyskała 
nowych. Zespoły dworsko-pałacowo-parkowe na terenie gminy 
Brodnica stanowią część naszej historii. Warto o nich pamiętać. 
Kiedy zrobi się ciepło, z pewnością bardziej aktywnie zaczniemy 
uprawiać turystykę pieszą i rowerową. Kiedy będziemy się 
zastanawiać, w którą stronę ruszyć warto wziąć to pod uwagę. Na 
pewno przyjemnością będzie wycieczka do Grzybna, Brodnicy 
czy Jaszkowa, gdzie oprócz dobrze chowanych budynków 
dworsko-pałacowych, można pospacerować i odpocząć w dobrze 
utrzymanych parkach. Postaramy się w kolejnych numerach 
przybliżyć wszystkie warte tego miejsca.

B. Kuik
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Brak prądu na wsi 

Obecnie w każdym wiejskim gospodarstwie domowym 
ciągłość dostaw energii elektrycznej jest ważnym elementem 
w codziennym życiu. W jednorodzinnych domach mamy 
niezależne systemy ogrzewania. Dzisiaj są one często związane 
z koniecznością zasilania energią elektryczną. Elementami pieców 
centralnego ogrzewania są pompy wodne, wentylatory nawiewne 
czy żmijki transportowe. Jeżeli zimą w sezonie grzewczym pojawi 
się przerwa w dostawie prądu, właściciele takich systemów 
grzewczych mają poważne problemy. Również w gospodarstwach 
rolniczych przerwa w dostawie prądu potrafi zdezorganizować 
pracę. Nie możemy nic poradzić gdy brak prądu będzie wynikiem 
nagłej awarii. Ale nasza energetyka potrafi nas uszczęśliwić też 
planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, związaną np. 
z pracami konserwacyjnymi, remontowymi itp. 

Możemy jednak ułatwić sobie życie, przynajmniej w zakresie 
uzyskiwania informacji o planowanych wyłączeniach prądu. 
Wystarczy wejść na stronę http://www.wylaczenia-
eneaoperator.pl i zarejestrować swój adres mailowy. Od tego 
momentu o wszystkich planowanych wyłączeniach prądu 
będziemy iformowani poprzez komunikaty mailowe na bieżąco 
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

B. Kuik
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Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!
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www.ekspertkiszonkowy.pl

Chcesz nieodpłatnie sprawdzić jakość swojej 
kiszonki z kukurydzy? Zadzwoń: 785 124 634

TRAK
Sulejewo 24, 63-112 Brodnica, woj.wielkopolskie

tel/fax 048 61 28 23 611
tel. kom. 0 603 606 809 

biuro@tartak-sulejewo.pl
www.tartak-sulejewo.pl

R E K L A M A

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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