
 W
B www.tpzb.org

Nr (40) 01/2017
Wyd. styczeń 2017

WYDANIE BEZPŁATNE        Wersja elektroniczna dostępna na stronie www.tpzb.org

 W
B

IADOMOSCI
RODNICKIE

Informator Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej

Pierwsze spotkanie w ramach 
programu edukacyjnego "Akademia 
Przyrody" odbyło się 21 stycznia 
w Grzybnie i poświęcone było 
fotografii przyrodniczej. Poprowa-
dził je śremski artysta fotografik 
Dariusz Żabiński. W czasie 2 godzin 
spędzonych w Zespole Szkół Rol-
niczych w Grzybnie można się było 

zobaczyć wiele prac autorstwa Dariusza Żabńskiego, posłuchać 
o tym, że warto obserwować przyrodę i próbować utrwalać jej
piękno. Jak na Akademię przystało, w programie ujęty został
konkurs na umiejętność rozpoznawania sfotografowanych
zwierząt, który bezbłędnie wygrały panie Helena i Marysia
Przybył z Mosiny - gratulujemy! Mieliśmy czas, by wyjść w plener
do przyszkolnego parku i szukać fotograficznych inspiracji.
Wyniki spaceru obejrzeliśmy i przekonaliśmy się, że przyrodę
można, a nawet trzeba fotografować w niebanalny sposób.
Wkrótce w Grzybnie ruszy kurs fotografii, o czym będziemy
informować!

Palenie śmieci jest szkodliwe dla 

zdrowia i środowiska.
Jeżel i  podejrze-

wamy, że w gospodar-
stwie domowym spalane 
są śmieci (charakterys-
tyczny zapach palonego 
plastiku, czarny lub 
zabarwiony dym z komi-
na) możemy zwrócić się 
do starosty, wójta powia-
damiając te organy 
o podejrzenie popełnie-
nia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów podając
miejsce i czas zdarzenia. Ze względu na brak funkcjonowania na
terenie naszej Gminy Straży Miejskiej, możemy zawiadomić
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia policję, ale nie ma ona
uprawnień takich jak wskazane wcześniej organy. Od tego
momentu jesteśmy pokrzywdzonym w sprawie lub
zawiadamiającym o wykroczeniu i w zależności od naszego
statusu mamy określone prawa. Status pokrzywdzonego
uzyskujemy, gdy w momencie zawiadomienia o wykroczeniu
narażeni będziemy na oddziaływanie dymu z komina (będziemy
w zasięgu rozprzestrzeniania się spalin). Jeżeli podejrzewamy, że
dana firma prowadząca działalność gospodarczą spala śmieci,
możemy o tym fakcie powiadomić Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu kontroli gospodarki
odpadami danego podmiotu.

Dorota Piechocka, Inspektor Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Brodnica, tel. (061) 28-42-515

Od godz. 10.00 – 12.00 zapraszamy na warsztaty

„Budujemy domki dla owadów pożytecznych”

Dzień Aktywnego Gimnazjalisty
Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Sobota 25 lutego

W programie:



Dzień seniora w Żabinku
Jak co roku w Żabinku odbył się Dzień Seniora. Jest to 

wyjątkowe święto ponieważ połączone jest z magicznym okresem 

Świąt Bożego Narodzenia oraz z nastrojem noworocznym. 

Wszyscy obecni łamią się opłatkiem w obecności pięknej choinki 

ubranej wcześniej przez dzieci z Żabinka, składając sobie 

najlepsze życzenia. Proboszcz Waldemar Babicz zachęcił nas do 

wspólnej modlitwy. W tym roku odwiedził nas zespół 

„Korbolanki” który „porwał” nas do wspólnego śpiewu 

z akordeonem. Andrzej Kasprzyk opowiadał o mało znanych 

kolędach oraz nawiązywał do tematów potraw świątecznych. 

Justyna mieszkanka Żabinka przygotowała muzyczny występ, 

który wprowadził gości w zachwyt. W tym szczególnym dniu 

nawiązaliśmy do starych zdjęć, na których seniorzy mogli się 

odnaleźć i wspólnie powspominać dawne czasy. Zaproszona 

fotograf  towarzyszyła nam i uwieczniała wspólne chwile, aby 

spotykając się za rok móc powspominać ciekawy tegoroczny 

Dzień Seniora. Kiedy wszyscy nasyceni zostali życzeniami, 

kolędami oraz tradycjami świątecznymi zasiedliśmy do wspólnej 

obfitej kolacji. 

Na zakończenie, wszyscy otrzymali kolorowe pierniczki, 

ozdobione przez dzieci. 

Dziękujemy wszystkim za obecność. Wszystkim, którzy 

pomogli w przygotowaniach i pracach organizacyjnych: Radzie 

Sołeckiej, Aldonie Gorzyńskiej, Annie Cieleńskiej, Tomkowi 

Kapturowi, Jerzemu Pol, Andrzejowi Tomczak oraz Alince 

bardzo dziękujemy. 

Agnieszka Gorzyńska

Jasełka w Domu Opieki „SENIOROWO”

W Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r. – Jasełkowi 

„artyści” z Szołder-Rogaczewa – zawitali do miejscowego 

„Seniorowa” (mieszczącego się w budynku dawnej szkoły 

podstawowej). Na dzieci – pięknie przystrojone wg swoich ról – 

czekali już dostojni widzowie – również ich Bliscy oraz Panie – 

Opiekunki. Wszystkich powitał serdecznie Sołtys – p. Wojciech 

Adamczak.

… i zaczęło się: dziewczyna z gitarą – Agata – zaintonowała 

„Dzisiaj w Betlejem”. Natomiast aniołek (Zosia) przywołała 

swoje pomocnice: „Hej, aniołki miłe, prędko przybywajcie!”

I obwieściła: „Wieść radosną nieśmy dla świata 

całego…”I potoczyła się ta betlejemska Opowieść… Należało 

najpierw godnie oczyścić stajenkę na przyjęcie Dzieciątka Jezus. 

A później aniołek (Małgosia) rzekł rezolutnie i dźwięcznie, co 

spotkało się z aplauzem publiczności:

„Szopka posprzątana, tylko gwiazdek brak nam przecie,

Nie może zabraknąć gwiazdek tam,

Gdzie z nieba schodzi Niebios Pan.”

Więc srebrzyste rekwizyty poszły w ruch i zabłysło nad nami 

„niebo gwiaździste…”

I to była właściwa sceneria dla rozmowy, którą wiodła Święta 

Rodzina nad kołyską niemowlątka…

I tak „wśród nocnej ciszy” niebiańskie istoty opowiedziały 

pasterzom o Cudownym Narodzeniu…

A Ci – czym prędzej – w prostocie swego serca – „przybieżeli 

do Betlejem” i złożyli skromne podarunki…

…a na wciąż gwiaździstym niebie pojawiła się ta 

Najjaśniejsza – Gwiazdka Betlejemska i przywiodła do groty – 

w Ziemi – nazwanej później Świętą – Trzech Króli – którzy „dary 

Panu kosztowne złożyli”.

Już od 2016 lat czcimy te najbardziej znane na świecie 

URODZINY…

I wciąż do Stajenki Bożej Dzieciny przybywają chrześcijanie, 

a zwłaszcza „dzieci z całego Świata”.

W jasełkach tegorocznych byli to: Chińczyk, Japonka, 

Indianka i Murzyniątko – przynaglane do przybycia dźwiękami 

bębna…

Były jeszcze Życzenia Świąteczno-Noworoczne…



Finał WOŚP
Podczas 25-ego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy dwunastu wolontariuszy z naszej gminy zebrało 3024,97 
PLN, a aukcja orkiestrowych fantów w Brodnicy przyniosła 
kolejne 658 PLN! Dziękujemy wszystkim wolontariuszom 
i darczyńcom, gratulujemy też kreatywności i zaangażowania 
grupie młodzieży z Brodnicy, która upiększyła brodnicką zbiórkę 
ucharakteryzowanym na KROWĘ (!!!) wozem strażackim!

Spotkanie zakończyliśmy kilkoma kolędami – razem 

odśpiewanymi. I niespodzianka „pod choinkę” dla małych 

i większych „aktorów”… Upominki słodkie wręczone przez 

„seniorów i seniority”…

Nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia. I jeszcze życzenia 

w imieniu Rady Sołeckiej i mieszkańców złożył Wojtek 

Adamczak. Pensjonat „Seniorowo”, jak za dawnych szkolnych lat, 

znów rozbrzmiewał radosnym gwarem…

Tekst: Maria Malcherek-Wołodźko
Fot. Monika Andrzejewska

Spotkanie opłatkowe w Pecnej
Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr1 

w Pecnej z prezesem Kazimierzem Wróblem, zorganizował dla 
swoich członków spotkanie opłatkowe. Koło działające przy 
Mosinie liczy 46 członków, którzy licznie (prawie w pełnym 
składzie) pojawili się na okolicznościowej mszy w kaplicy w 
Pecnej, z intencją za wszystkich zmarłych i żyjących emerytów. 
Mszę odprawił proboszcz parafii ks. Stanisław Wiatrowski, 
towarzyszył mu zaproszony ksiądz Michał Szlachciak z misji 
w Bułgarii. Po mszy wszyscy przeszli na tradycyjny poczęstunek 
do sali spotkań, na której przywitał ich koncertem kolęd zespół 
Korbolanki, działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi 
Brodnickiej w Grzybnie. Koncert poprowadził jak zwykle 
interesująco Andrzej Kasprzyk z Mosiny. Wśród zaproszonych 
gości był 5-osobowy Zarząd Regionu, w imieniu którego życzenia 
złożył prezes zarządu. Po kliku ciepłych słowach księdza wszyscy 
podzielili się opłatkiem. Chóralnym odśpiewaniem „Sto lat” 
uczczono niedawną 80-tą rocznicę urodzin jednego z członków, 
pana Zdzisława Tutaja, który serdecznie podziękował za życzenia. 
Tradycyjnie nasi emeryci bawili się długo (do godziny 21) przy 
muzyce, która niejedną parę wywołała na parkiet taneczny. 
Życzmy sobie wszyscy takiego wigoru, jakim dysponują 
członkowie koła nr 1 w Pecnej.
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