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V edycja Dnia Korbola za nami
525 kg !!!!!!!!!!!! Takim niesamowitym rekordem naszego
konkursu na uprawę dyń olbrzymich zapisał się tegoroczny Dzień
Korbola, który odbył się w sobotę 2 października w Grzybnie.
Zwycięzcą konkursu trzeci raz z rzędu okazał się Mariusz
Olszewski z Kamionek, II miejsce z wynikiem 417,5 kg zajął
Błażej Skiba z Grzybna, a III meisce na podium zdobył wynikiem
162,5 kg Mariusz Neumann, także z Grzybna.
22 uczestników konkursu przywiozło do Grzybna
43 korbole o łącznej wadze 3466,8 kg! Tytuł „Zadyniarza Roku”,
czyli osoby, która przywiezie dynie o największej łącznej wadze
wywalczył również Mariusz Olszewski z Kamionek, którego
2 dynie ważyły razem 968 kg!
Przepiękna pogoda zachęciła wielu mieszkańców naszej
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gminy i okolic do przyjechania do Grzybna na naszą imprezę –
takich tłumów Grzybno chyba nigdy nie widziało! Dzień Korbola
to nie tylko okazja, by podziwiać gigantyczne dynie i inne
warzywa, przywiezione przez pasjonatów ogrodnictwa na
coroczny konkurs. Podczas festynu pięknie prezentowały się
sołectwa i organizacje Ziemi Brodnickiej, częstując gości
przepysznymi domowymi potrawami oraz pokazując efekty
swoich rozmaitych działalności. Dziękujemy reprezentacjom
sołectw Brodnica, Brodniczka i Esterpole, Manieczki, Słonin,
Żabno i Żabinko za uatrakcyjnienie Dnia Korbola ciekawymi
stoiskami!
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie
przedstawili swój program artystyczny, dziecięcy Zespół Pieśni
i Tańca „Łaniki” z Poznania zatańczył, a nasze „Korbolanki”

Zbudowaliśmy budki lęgowe!
Na kolejnym z cyklu spotkań przyrodniczych
dowiedzieliśmy się, jak i po co budować budki lęgowe dla ptaków.
Pani Kasia Maćkowiak z Nadleśnictwa Konstantynowo
przedstawiła prelekcję pt. "Ptasie M1", z której uczestnicy
spotkania dowiedzieli się, które ptaki gniazdują w dziuplach, jakie
typy budek zamieszkiwane są przez różne gatunki, oraz jak
powinna być zbudowana wzorowa budka. Bo rzadko które budki
dostępne w sprzedaży spełniają wszystkie warunki "ptasiego
bezpieczeństwa". Prezentację uprzyjemniła herbata i kawa oraz
pyszne domowe ciasto malinowe, przywiezione przez Panią
Patrycję z Kórnika. Po prelekcji wiedzę teoretyczną
wykorzystaliśmy praktycznie, składając 25 budek
z przygotowanych prefabrykatów. Majsterkowanie spodobało się
szczególnie dzieciom, dumnym na koniec z tego, że potrafiły
swoją budkę sklecić. Pamiętajmy, że czas na wywieszanie budek
mamy do lutego, więc im więcej domków dla ptaków wywiesimy
przez zimę, tym lepszą sytuację mieszkaniową nasze ptaszki
zastaną po powrocie z ciepłych krajów

zaśpiewały na ludowo. Można było poćwiczyć razem z „Rumba
z Paulą”, poznać stare wiejskie sprzęty w żywym skansenie
„Wiejska Zagroda”, obejrzeć wystawę fotografii Artura
Sikorskiego z Manieczek i Dariusza Żabińskiego ze Śremu. Pani
Teodozja z Grzybna pokazywała, jak prząść wełnę na
kołowrotku.
Olbrzymią atrakcją Dnia Korbola, a zarazem nowością
festynu była wystawa i parada zabytkowych ciągników
w wykonaniu Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych „Traktor i Maszyna”. Pięknie odrestaurowane
zabytkowe traktory przyciągały wzrok, a parada wokół szkolnego
klombu zgromadziła wielką ilość widzów. Szkoła Rolnicza to
idealne miejsce, by takie pokazy niespotykanego już na polach
sprzętu organizować.

Pamiętamy o cmentarzach

Zadrzewiamy Ziemię Brodnicką

W dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny
odwiedzaliśmy groby naszych Bliskich. Nie zapomnieliśmy też
o starych cmentarzach ewangelickich, na których leżą nasi
protestanccy współrodacy, którzy mieszkali na Ziemi Brodnickiej
i mieli olbrzymi wpływ na jej obecny kształt, kulturę i historię.
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie uprzątnęli
w październiku cmentarz ewangelicki w Żabnie. Dziękujemy
wszystkim, którzy zapalili znicze również na cmentarzach
ewangelickich w Żabnie i w Brodniczce.

26 listopada posadziliśmy 24 lipy przy drodze gminnej
w Jaszkowie. Dokończyliśmy pracę uczniów Zespołu Szkół
Rolniczych w Grzybnie, którzy kilka dni wcześniej zaczęli sadzić
tę lipową aleję. Praca poszła nam całkiem sprawnie i przyjemnie,
po godzinie z kilkoma minutami siedzieliśmy już w jaszkowskiej
Kuźni przy kawie i herbacie z ciastem.:) Sadzenie alei
przydrożnych przyjaznych owadom zapylającym będziemy na
pewno kontynuować w kolejnych latach, by Ziemia Brodnicka
wyróżniała się pięknym krajobrazem oraz była coraz bardziej
przyjazna pszczołom.

Święto Niepodległości w Manieczkach
Święto Niepodległości obchodziliśmy w tym roku na
poważnie i..ciut mniej...Najpierw odśpiewaliśmy "Mazurka
Dąbrowskiego" i obejrzeliśmy montaż w wykonaniu kl. VI A.
Potem wysłuchaliśmy popisów wokalnych Ani Płóciniczak
i Tobiasza Majsnera. W drugiej części uroczystości wzięliśmy
udział w zmaganiach "Kocham Cię Polsko!", wzorowanych na
znanym teleturnieju. W rolę Basi Kurdej - Szatan znakomicie
wcieliła się Pani Marzena Karcz. Drużyny Białych i Czerwonych
odpowiadały na pytania dotyczące historii Polski i czasów
współczesnych. Były też zabawy, krzyżówki, rebusy. Przede
wszystkim jednak, była solidna dawka...PATRIOTYZMU. I o to
własnie chodziło...

R E K L A M A

Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!

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

ŚREM, UL. ZAMENHOFA 4A

pn - pt: 1000 - 1800

sob: 900 -1400

Nowi członkowie Towarzystwa
Podczas zebrania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Brodnickiej, które odbyło się 5 listopada, przyjęliśmy w szeregi
sześciu nowych członków: Wojciecha Liska, Dariusza
Żabińskiego, Michała Bociana, Michała Bogackiego, Michała
Tobolskiego i Piotra Tobolskiego. Jeśli masz pomysł na działanie
dla dobra wspólnego w naszej gminie, chcesz coś zrobić dla
otoczenia i możesz poświęcić choćby godzinę w miesiącu na
pracę "pro publico bono" - zapraszamy! Żadnych składek,
żadnych kosztów, a satysfakcja gwarantowana!
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