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Zapraszamy na

GRZYBOBRANIE!
sobota 10 września, od godz. 9:00

Zbiórka na parkingu przy szkółce leśnej
GPS: 52.195963, 16.966416

Po grzybobraniu grochówka i kiełbaska z grilla
dla wszystkich uczestników!



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!

R E K L A M A

Uroczysta Msza św. w Krajkowie

15 sierpnia 2016 r. o godzinie 17:00, już po raz siedemnasty 
w Krajkowie, została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył ks. Waldemar Babicz proboszcz 
parafii pw. św. Jakuba Apostoła St. w Żabnie. Mieszkańcy 
Krajkowa oraz licznie przybyli goście na czele z władzami Gminy 
Mosina, Panem Burmistrzem Jerzym Rysiem i Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Mosinie, Panią Małgorzatą Kaptur, Radnymi 
Rady Gminy i Powiatu, zebrali się przy Monumencie Matki Bożej 
Zwycięskiej, by modlić się w intencji Ojczyzny, a także, aby 
w święto Wojska Polskiego uczcić pamięć poległych polskich 
żołnierzy, czego wyrazem były złożone u stóp Monumentu biało-
czerwone znicze. Celebrans w homilii pięknie połączył wymiar 
religijny i narodowy obchodzonego święta, podkreślając, że 
obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a zarazem 
wspominamy zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku zwaną 
„Cudem nad Wisłą”. Nie zabrakło pamięci modlitewnej 
o zmarłych inicjatorach budowy Monumentu śp. ks. Edmundzie 
Kołacie i śp. prof. Rajmundzie Hałasie, dzięki którym Monument 
Matki Bożej Zwycięskiej powstał, a uroczyste poświęcenie odbyło 
się 15 sierpnia 2002 roku. Po zakończonej Eucharystii uczestnicy 
zostali zaproszeni na tradycyjną już grochówkę przygotowaną 
przez Pana Jerzego Falbierskiego, a następnie na zabawę taneczną.

Honorata Przybylska

Rajd Pojazdów Zabytkowych
20 sierpnia przez naszą gminę przejeżdżały zabytkowe 

samochody i motocykle. Odbywało się to w ramach II 
Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych - Wiry 19-
21.08.2016 r. Trasa rajdu przebiegała od Hotelu Szablewskiego 
w Dymaczewie Starym, przez Grzybno, Grabianowo, Śrem 
i Rogalin; a kończyła się w Mosinie. W Grzybnie uczestnicy rajdu 
musieli wykonać ćwiczenia sprawnościowe związane 
z czynnościami strażackimi. Nad ich wykonaniem czuwali 
strażacy z miejscowej OSP. Od godz. 10 do 14 przy strażnicy 
parkowało ok. 40 pojazdów zabytkowych. Mieszkańcy Grzybna 
mogli z bliska przyjrzeć się urokliwym, mającym po kilkadziesiąt 
lat samochodom. W rajdzie brały udział pojazdy wyprodukowane 
przed 1985 rokiem. Znalazł się też wśród nich ciągnik rolniczy 
Lanz-Buldog z 1941 roku. 



Dożynki wiejsko-parafialne w Żabnie
28.08.2016

Pożegnanie lata w Żabinku
W dniu 20.08.2016 r. dzieci, młodzież oraz dorośli 

z Żabinka, jak również ze wsi sąsiadujących mogli wspólnie 
spotkać się i pożegnać lato, a tym samym kończące się wakacje. 
Bogaty program atrakcji przygotowany przez Radę Sołecką 
z Żabinka zachęcał do wspólnego spędzenia czasu. 
„ANIMATORZY DJ POLSKA” z konkursami, zabawami, 
bańkami, zajęciami z tematu prac plastycznych, układami 
tanecznymi dmuchanym zamkiem dla najmłodszych wspaniale 
przenieśli dzieci i młodzież w świat zabawy i wspólnej integracji. 
Dla wszystkich roztańczonych i lubiących muzykę „PAULA'' 
przygotowała ZUMBĘ z interesującymi układami i krokami. Po 
wyczerpującej ZUMBIE wszyscy goście udali się w kierunku maty 
na której  młodzi  ZAPAŚNICY UKS ZAPAŚNIK 
ROGALINEK zaprezentowali wspaniały pokaz. Kiedy oczy 
nacieszyły się pokazem i sprawnością młodych ludzi trener 
zachęcił dzieci i młodzież na ćwiczenia sprawnościowe na macie. 
Odbył się konkurs w którym główną nagrodą był bon na dwa 
noclegi w górach. Na zakończenie odbył się mecz piłki nożnej 
młodzież kontra dorośli. Mecz był bardzo wyrównany 
a bramkarze nie narzekali na nudę. Wszyscy uczestnicy meczu 
otrzymali gwizdek sportowy a dla najlepszych graczy których 
wyłonił sędzia nagrodą była piłka. Dla miłośników ziemniaków 
przygotowane zostały pieczone ziemniaki z ziołami oraz 
ziemniaki z ogniska. Dziękujemy za pomoc w organizacji M. i A. 
Adamskim oraz J. Pol.

    Agnieszka Gorzyńska
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Technik mechanizacji 
rolnictwa z agrotroniką

Technik technologii żywności

Technik logistyk

Jeździec (berajter)

Rolnik

Technik rolnik

Florysta

Technik architektury krajobrazu

Technik hotelarstwa

Technik administracji

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie
www.zsr-grzybno.pl       

sekretariat@zsr-grzybno.pl, tel. 61/28-23-533
/ZSRwGrzybnie

Liceum Ogólnokształcące

2-letnie dla absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych

3-letnie dla absolwentów gimnazjów i 
szkół podstawowych

Szkoły Policealne

Technik weterynarii

Technik turystyki wiejskiej

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik usług kosmetycznych

Technik administracji

Technik agrobiznesu

Opiekunka środowiskowa

Florysta
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DODATKOWE ATUTY
bezproblemowy dojazd • darmowy internat • projekty zagraniczne
jednozmianowe nauczanie • praktyki zawodowe w kraju i za granicą

• własny ośrodek egzaminacyjny

BEZPŁATNA OFERTA DLA DOROSŁYCH
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