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Spacer nadwarciański
Lipcowe spotkanie z serii spacerów przyrodniczych
organizowanych przez Nadleśnictwa Konstantynowo
i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej miało miejsce
w okolicach Krajkowa. Tym razem podziwialiśmy nadwarciańskie
łąki i lasy przylegające do rezerwatu „Krajkowo” i wszelkie
elementy dzikiej przyrody, które można tam spotkać. Piękne
widoki, ciekawe informacje na temat fauny i flory oraz ruch na
świeżym powietrzu to recepta na udane przedpołudnie.
Zachęcamy do wakacyjnego wędrowania po Ziemi Brodnickiej
i okolicach oraz do uczestnictwa w naszych spacerach
przyrodniczych – kolejne spotkanie już we wrześniu, szczegóły
w sierpniowym numerze Wiadomości Brodnickich.
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PPHU „COLOR STYL” - MEBLE
tel.: 607 379 002, e-mail: biuro.color.styl@vp.pl
www.colorstyl-meble.eu

Kuchnie na wymiar, garderoby, meble biurowe, łazienkowe,
szafy przesuwne, nowoczesne i stylowe fronty meblowe.
Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Rowerowa gmina Brodnica?

Pomysł na budowę ścieżki pieszo - rowerowej ze Śremu do
Jaszkowa, opublikowany niedawno na naszym facebookowym
profilu wywołał wiele pozytywnych reakcji i komentarzy, dlatego
postanowiliśmy napisać o tym również w Wiadomościach. Nasza
gmina jest bardzo uboga w tego typu szlaki komunikacyjne, które
mogłyby służyć mieszkańcom i zwiększyć poziom
bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się w po jej terenie,
jak również zwiększyć ruch turystyczny np. ze Śremu do Jaszkowa
i Manieczek. Obie miejscowości mogłyby być dla Śremian
atrakcyjnym celem rowerowych, rodzinnych wyjazdów
weekendowych, a na razie dostępne są głównie dla
zmotoryzowanych, bo rowerowa wyprawa z dziećmi po drogach
powiatowych, pełnych pędzących aut i ciężarówek do
bezpiecznych i przyjemnych nie należy. Brakuje też miejsc, gdzie
można byłoby bezpiecznie rower zaparkować. Życie rowerzystów

Chodnik w Manieczkach...
nie jest łatwe w naszej gminie, co ilustrują załączone zdjęcia,
a proste rozwiązania są znane z sąsiedztwa (np. gruntowa ścieżka
Mosina – Puszczykowo albo Racot - Darnowo). Jeśli ktoś chciałby
się dołączyć do promowania pomysłu budowy ścieżek pieszorowerowych i bezpiecznej komunikacji rowerowej w naszej
gminie – serdecznie zapraszamy do współpracy! Prosimy
o kontakt na adres biuro@tpzb.org

Ścieżka gruntowa Mosina - Puszczykowo
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Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!
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Jaszkowo na warciańskim szlaku wodnym
Wielka Pętla Wielkopolski (WPW) to szlak żeglugi śródlądowej o długości 688 km,
prowadzący z Kostrzyna nad Odrą Wartą do Santoka, następnie Notecią przez Czarnków
i Nakło na przedmieścia Bydgoszczy, skąd Kanałem Górnonoteckim przez jezioro Gopło
i Kanał Ślesiński do Konina. Następnie szlak prowadzi Wartą przez Poznań i Międzychód do
Santoka, w którym Warta łączy się z Notecią. Część Wielkiej Pętli (z Kruszwicy do portu
w Koninie-Morzysławiu) jest zwana Wodnymi Wrotami Wielkopolski (źródło –
www.wikipedia.pl). WPW prowadzi również przez Ziemię Brodnicką z przystanią
w Jaszkowie.

Amatorzy spływów kajakowych mogą skorzystać
ze sprzętu pensjonatu agroturystycznego
„Na Plebanii” (tel. 502-65-70-37)

Zlot sikawek konnych

Migawki z odpustu w Żabnie

Drużyna sikawki konnej Żabno-Śrem oraz Rada Sołecka
z Żabna były organizatorami IV Zlotu Sikawek Konnych, który
odbył się w sobotę 25 czerwca w Żabnie. W spotkaniu brały
udział drużyny OSP ze Stankowa, Małachowa, Smogorzewa,
N ow i n e k , C h wa ł kowa Ko ś c i e l n e g o o r a z d r u ż y n a
rekonstrukcyjna strażackiej sikawki konnej Żabno-Śrem.
Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Dęta pod batutą
Romana Ptaka z Książa Wielkopolskiego, której towarzyszyła
grupa mażoretek. Drużyny ruszyły z centrum Żabna w kierunku
Gęsiego Rynku, gdzie odbył się pokaz sprawnościowy sikawek
konnych. Po uroczystości zostały wręczone puchary pamiątkowe,
ufundowane przez radnego Henryka Kosowskiego.
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