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Spacer ornitologiczny
Czerwcowy spacer przyrodniczy, tym razem poświęcony 

tematyce ornitoloicznej wiódł wokół grzybińskich stawów. 
P. Błażej Nowak, ornitolog, przedstawił stawy w Grzybnie jako
jedno z najciekawszych miejsc w Wielkopolsce pod względem
obserwacji ptaków i ilości obserwowanych gatunków - aż 219 na
przestrzeni ostatnich lat! Można było usłyszeć i zobaczyć kilka
ciekawych i ładnych gatunków: trzcinniczka, czaplę siwą, rybitwy
czarne, mewy śmieszki, łabędzie nieme i bardzo rzadkie łabędzie
krzykliwe (tylko 100 par w Polsce!), trznadla i ortolana.
Zapraszamy na kolejne spacery!
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PPHU „COLOR STYL” - MEBLE 
tel.: 607 379 002, e-mail: biuro.color.styl@vp.pl

www.colorstyl-meble.eu 
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Kuchnie na wymiar, garderoby, meble biurowe, łazienkowe, 
szafy przesuwne, nowoczesne i stylowe fronty meblowe.

Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Kuchnie na wymiar, garderoby, meble biurowe, łazienkowe, 
szafy przesuwne, nowoczesne i stylowe fronty meblowe.

Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Manieczki znane i nieznane – historia, 

a legenda

Pod takim tytułem 19 czerwca została zorganizowana 
w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Manieczkach sesja wykładowa, na którą inicjator, czyli Grupa 
inicjatywna założenia Stowarzyszenia im. Józefa Wybickiego 
zaprosiła mieszkańców gminy Brodnica. W czasie sesji 
prowadzonej przez pp. Monikę Bulińską, Wiesławę i Radosława 
Franczaków oraz Macieja Włodarskiego można było się 
dowiedzieć o tym, jakie wykopaliska z VII wieku p.n.e. 
odnaleziono w miejscu dzisiejszego Osiedla Słowiańskiego 
w Manieczkach, czy bracia Kołaczkowscy faktycznie zginęli 
w pojedynku w manieczkowskim parku, czy kopiec przy drodze 
do Krzyżanowa faktycznie zawiera prochy Powstańców z 1848 
i 1863 r., czego dokonał Generał Wybicki, znany głównie z tego, 
że jest autorem Pieśni Legionów, czy coś kryje się pod posadzką 
Rotundy. Można było też poznać postać Powstańca 
Wielkopolskiego związanego z Manieczkami – Józefa 
Raczkowskiego. Było bardzo ciekawie!
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Zapraszamy na

Nadwarciański spacer w Krajkowie
sobota 23 lipca, godz. 10.00 – 13.00

Zbiórka na parkingu
przy podleśniczówce

w Krajkowie o godz. 9.45
GPS: 52.195963, 16.966416



Perygrynacja obrazu św Józefa

W dniach 20 do 21 czerwca nawiedziła parafię żabińską 
kopia obrazu św. Józefa z Sanktuarium OO. Karmelitów Bosych 
w Poznaniu – peregrynującego od kwietnia 2015r. dekanaty 
i parafie naszej Archidiecezji. Obraz został przewieziony 
specjalnym samochodem „kaplicą” przez kustosza o. Stanisława 
Plewę i dziekana ks. Prałata Mariana Brudzkiego z parafii NMP 
Wniebowziętej w Śremie - do Parafii pw. św. Jakuba Ap. Starszego 
w Żabnie i powitany przez ks. proboszcza Waldemara Babicza 
wraz z grupą parafian. 

Po wprowadzeniu obrazu przez strażaków i ustawieniu 
go na przygotowanym do tego celu miejscu ojciec kustosz 
Stanisław Plewa przeczytał list papieża Franciszka, który udziela 
apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym 
w peregrynacji. Rozpoczęła się Eucharystia, odśpiewano hymn do 
Ducha Świętego, następnie nastąpiło Odnowienie Przyrzeczeń 
Małżeńskich celebrowane przez ks. proboszcza i wybranych 
małżonów Pawła i Małgorzatę Mocek.

Na zakończenie Eucharystii nastąpił akt zawierzenia 
rodzin św. Józefowi. Wypowiadała go w imieniu wszystkich 
rodzin parafii wybrana wcześnej przez ks. proboszcza para 
małżeńska i powtarzali wszyscy małżonkowie.

Drugiego dnia, podczas Mszy św. odbył się obrzęd 
namaszczania chorych poprzedzony modlitwą dziękczynną nad 
olejem. Chorzy i starsi podchodzili w dwóch rzędach sami lub 
z opiekunami do ołarza, obrzędu udzielali o. kustosz i ks. 
proboszcz.

Po Komunii ks. proboszcz dokonał aktu zawierzenia 
osób chorych, samotnych i w podeszłym wieku Świętemu 
Józefowi. Odmówiono też litanię do św. Józefa i inne modlitwy. 
W następnej kolejności nastąpił akt zawierzenia parafi św. 
Józefowi – odczytał go ks proboszcz.

Około 17:00 pożegnano obraz św. Józefa, który o. Stanisław 
przewiózł do parafii św. Michała Archanioła w Dolsku.

Perygrynacja obrazu św. Józefa patrona rodzin zdarza się 
nie często. Arcybiskup Stanisław Gądecki wystąpił do Papieża 
Franciszka o jej zgodę. Ma ona na celu podniesienie wartości 
małżeństwa i rodziny, oraz religijnych wartości życia 
małżeńskiego. 

Uczniowie z Grzybna dbają o nasz 

krajobraz
23 czerwca uczniowie technikum architektury krajobrazu 

Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie oficjalnie przekazali do 
użytku dwa zaprojektowane i urządzone przez siebie obiekty 
architektury krajobrazu: teren zieleni przed Urzędem Gminy 
Brodnica, i rondo przy kościele w Głuchowie. W ten sposób 
uczniowie z Grzybna mają okazję zaprezentować umiejętności 
zdobyte w Zespole Szkół Rolniczych, z pożytkiem dla lokalnej 
społeczności. Gratulujemy inicjatywy i liczymy na więcej!

Grzybińscy łowcy roślin
20 czerwca „Łowcy roślin z Grzybna” – uczniowie II klasy 

technikum architektury krajobrazu przekazali uczniom 
gimnazjum w Dąbrowie część swoich roślinnych zdobyczy. Na 
specjalnej lekcji dokonano prezentacji założonego wcześniej 
przez przyszłych techników architektury krajobrazu ogrodu 
dydaktycznego na terenie Gimnazjum, składającego się głównie 
z gatunków krzewów o ozdobnych kwiatach wyprodukowanych 
na warsztatach w Grzybnie. Uczniowie z Gimnazjum mieli 
możliwość poznania tych gatunków oraz niesamowitych historii 
związanych z ich odkryciem i sprowadzeniem z różnych stron 
świata. Przeprowadzono konkurs dla gimnazjalistów na 
rozpoznawanie gatunków. Pod okiem swych starszych kolegów 
z Grzybna, uczniowie I klasy Gimnazjum zaprojektowali i założyli 
rabatę bylinową.



Dzień dziecka
Migawki z festynów z okazji Dnia Dziecka w Brodnicy,  Żabnie, Brodnicze i Esterpolu, Grzybnie i Szołdrach.

Żabno 9, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 600, 781 635 708

Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!

Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!
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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
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Wędkarski piknik z książką

“Wędkarski piknik z książką” to coroczna impreza 
adresowana dla najmłodszych, odbywająca się z okazji Dnia 
Dziecka. Organizatorami imprezy była Biblioteka Gminna 
w Brodnicy i Koło PZW nr 137 w Brodnicy. 28 maja na łowisku 
PAKO-STAW w Górce piknik zgromadził na starcie 31 młodych 
wędkarzy wraz z opiekunami, którzy usiłowali wyciągnąć z wody 
wielkie okazy. Były konkursy plastyczne, ekologiczne, znajomości 
postaci z bajek, układanie bukietów z kwiatów polnych, konkursy 
ruchowe z balonami itd. Najlepszym wędkarzem okazał się 
Mikołaj Skrzypczak z Brodnicy z wagą ryb 2,32 kg. II miejsce zajął 
Jan Skrzypiński a III Lena Bąkowska. Nagród nie zabrakło także 
dla gości łowiska, którzy zjawili się, aby wziąć udział w zabawach 
organizowanych przez bibliotekę. Laureatem konkursu 
plastycznego został Hubert Kubiak, Konkurs na najładniejszy 
bukiet wygrała Olga Kusiak, jedna z najmłodszych uczestniczek 
pikniku. Natomiast konkurs podbijania balonów wygrał Maciej 
Marciniak. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i książki. 
Koniec zmagań nad wodą nie oznaczał końca imprezy. Na 
zmęczone walką o punkty dzieci czekał poczęstunek przy grillu, 
lody i słodycze. Wszyscy mali uczestnicy pikniku otrzymali 
koszulki i balony od Fundacji LOTTO Milion Marzeń, która była 
jednym ze sponsorów tegorocznej imprezy. Cała impreza nie 
miałaby racji bytu, gdyby nie zaangażowanie sympatyków 
brodnickiego koła i biblioteki. Oprócz fundacji LOTTO pomogli 
nam: Marek Pakowski, Wójt Gminy Brodnica, Piotr Tylczyński, 
Piotr Skrzypniak, Henryk Nowak, Alicja Śliwa, Małgorzata 
Bąkowska, Państwo Katarzyna i Krystian Powroziewiczowie, 
Magdalena Tomczak, Krystyna Ruskowiak, Andżelika i Michał 
Bąkowscy oraz właściciele PAKO-STAWU, którzy nas zawsze 
mile i chętnie goszczą.

Mirosława Łowicka
Dyrektor Biblioteki Gminnej w Brodnicy

Wianki
Dziękujemy za zdjęcia nadesłane na nasz facebookowy 

konkurs wiankowy!
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