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Renowacja Rotundy w Manieczkach

W niedzielę 11 grudnia, odbyło się w Brodnicy spotkanie 
Społecznego Komitetu Odbudowy Kaplicy – Rotundy 
w Manieczkach. Jak pamiętamy z poprzednich publikacji, jest to 
jedyna w Polsce materialna pamiątka po twórcy naszego hymnu 
narodowego gen. Józefie Wybickim. W przedsięwzięcie 
gromadzenia środków zaangażowało się wielu mieszkańców 
naszej gminy i powiatu. Spotkanie, w gościnnym dworku pana 
Jerzego Mańkowskiego, prowadził ks. Wojciech Kryza, proboszcz 
Parafii Jaszkowo – Manieczki. Na wstępie podsumował 
półroczne działania Komitetu oraz podziękował wszystkim 
darczyńcom. W dyskusji nad przyszłorocznymi planami działań 
przeważały głosy zatroskania o rezultaty podjętych inicjatyw 
(m. in. złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury, 
Starostwa Powiatowego w Śremie, Gminy Brodnica oraz gmin 
ościennych). Pozytywnie odpowiedziało kilka firm i osób 
prywatnych. Swoją „cegiełkę” dołożyła też Parafia Jaszkowo – 
Manieczki oraz Grupa Odnowy Wsi Manieczki. Wiele osób 
zaangażowało się również w „ nagłośnienie” tej zacnej i ważnej 
dla nas wszystkich inicjatywy. Zebrani, w tym dyrektorzy szkół, 
przedstawili propozycje działań na rok przyszły w swoich 
placówkach. Już w grudniu zostaną ukończone prace nad stroną 
internetową tego przedsięwzięcia. Będzie tam można na bieżąco 
śledzić kolejne etapy realizacji zadania, zgłaszać swoje propozycje 
racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania tego miejsca. 
Zachęcamy wszystkich, którym dobro narodowe, pamięć 
o twórcy hymnu narodowego oraz edukacja młodego pokolenia, 
nie jest obojętna, o włączenie się do akcji odbudowy Kaplicy – 
Rotundy i utworzenia w Manieczkach miejsca chętnie 
odwiedzanego przez dzieci, młodzież, mieszkańców regionu 
i turystów z całej Polski. Liczymy na to, że dzięki wspólnym 
działaniom, nasza gmina i Manieczki znów będą kojarzona z gen. 
Józefem Wybickim!



Pierniki w Żabnie
W sobotę 4 grudnia w sali OSP w Żabnie odbyło się bardzo 

sympatyczne spotkanie, podczas którego dzieci z Żabna i okolic 
piekły pierniki i ciastka. Pierniki zostały też pięknie ozdobione i 
polukrowane. Gratulujemy Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej 
Żabna takiej inicjatywy!

Nordic Walking w Żabińskich Górach
Przedświąteczny spacer Nordic Walking zorganizowany 17 

grudnia wspólnie z Panią Małgosią Młodziejewską z gabinetu 
BODIMEDIC z Żabna prowadził z Brodniczki Szlakiem św. 
Jakuba przez Żabińskie Góry i z powrotem, leśną drogą 
z Brodnicy do Esterpola. Pogoda i widoki dopisały, było bardzo 
przyjemnie. Szkoda tylko, że było nas tak mało... Zachęcamy do 
wychodzenia w teren, zapewne spacery z kijkami będziemy 
kontynuować. Gabinet Bodymedic z Żabna nagrodził każdego 
uczestnika spaceru 20%-ową zniżką na wybrany masaż - 
w naszych spacerach warto uczestniczyć! 

Sukces uczniów ZSR w Grzybnie
W dniu 19 listopada br. na uroczystej gali podsumowującej 

Ogólnopolski Tydzień Kariery przedstawiciele ZSR w Grzybnie, 
drużyny 10-cio osobowej z klasy III technikum hotelarstwa 
odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w międzyszkolnych 
rozgrywkach o Puchar Starosty Powiatu Śremskiego gry 
„Chłopska Szkoła Biznesu”. Kolejną nagrodę odebrała uczennica 
klasy I technikum weterynarii Zofia Ferens za zajęcie I miejsce 
w konkursie fotograficznym pt: „Moja pasja-mój zawód”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to impreza odbywająca się 
corocznie z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych 
i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Tegoroczny OTK 
odbywał się pod hasłem: „Bądź autorem swojej kariery”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
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Chcesz nieodpłatnie sprawdzić jakość swojej 
kiszonki z kukurydzy? Zadzwoń: 785 124 634

Anioły przeczyste,
w bieli, w kolorze,
w zadumaniu,
w pokorze,
w promyczkach uśmiechu,
w lotnym szumie skrzydeł…
 
Napełniajcie otuchą
Nasze serca…

Maria MW (Szołdry)

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Rolniczych

w Grzybnie 
serdecznie zaprasza

na

Bilety można nabywać do 10 lutego
w sekretariacie szkoły w cenie 180 zł/pary.

Do tańca przygrywać będzie zespół „SYSTEM”. 
W trakcie imprezy przewidziano wiele atrakcji.

zabawę karnawałową

która odbędzie się 18 lutego 2017 roku 
w sali wiejskiej w Grzybnie

od godziny 19.00.

Okienko z Pegazem
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