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Traktoriada

Pierwsza TRAKTORIADA w Grzybnie za nami. Pomimo 
deszczowej pogody 17 września do Zespołu Szkół Rolniczych 
w Grzybnie zjechało sporo osób zainteresowanych ciągnikami, 
oraz ponad 30 traktorów. Były wśród nich maszyny zabytkowe, 
którymi przyjechali członkowie Stowarzyszenia Traktor 
i Maszyna, kilka nowiutkich maszyn prezentowanych przez 
producentów oraz kilkanaście traktorów pracujących na co dzień 
w gospodarstwach uczestników zawodów, pochodzących nawet 
spoza pow. śremskiego. Rozpoczęliśmy w sali gimnastycznej od 
bardzo ciekawej opowieści p. Marcina Obałka o jego wyprawie 
URSUSEM po krajach Ameryki Południowej. Po otwarciu 
i prezentacji wszyscy uczestnicy TRAKTORIADY przejechali 
lub przeszli na teren boiska sportowego. Tam, pomimo 
przelotnych deszczów odbyły się parady i prezentacje 
zabytkowych oraz nowoczesnych traktorów, a także zawody 
w tractor pullingu, czyli jeździe z obładowaną przyczepą. Można 
było zajrzeć do naszpikowanych elektroniką i komfortowych 
kabin nowoczesnych ciągników, można było podziwiać pięknie 
odrestaurowane, kilkudziesięcioletnie zabytkowe traktory. 

I WAKACYJNY RAJD ROWEROWY

Brodnica - Szołdry
Zbiórka o godz. 9:45 przed Urzędem Gminy w Brodnicy.

Start o godz. 10:00, zakończenie w Szołdrach ok. godz. 12:00

Drużyna Rekonstrukcyjna Sikawki Konnej z Żabna, ubrana 
w mundury z epoki, pokazała swoją ponadstuletnią sikawkę. 
Zawody "tractor pullingu" zostały zaliczone do ogólnopolskiego 
rankigu zawodów FORMUŁA TRAKTOR. Zawodnicy 
podzieleni na 3 kategorie pod względem mocy ciągników 
przeciągali tę samą przyczepę na długości jednej prostej boiska 
(ok 100 m.). Ostateczna klasyfikacja - KATEGORIA LEKKA: 1. 
Zbigniew Mańczak (Mełpin), 2. Szymon Tomczak (Krajkowo), 3. 
Mikołaj Nowak (Nowinki), 4.Paweł Wojciechowski (Grzybno). 
KATEGORIA ŚREDNIA: 1. Robert Marciniak (Borowo), 2. 
Albert Waligóra (Mieczewo), 3. Dariusz Wieszczeczyński 
(Wyskoć). KATEGORIA CIĘŻKA: 1. Bartosz Molik (Rogalin), 
2. Kacper Majchrzycki (Ludwikowo), 3. Albert Waligóra
(Mieczewo), 4. Piotr Marciniak (Konarskie), 5. Hubert Ratajczak
(Grzybno), 6. Rafał Skiba (Grzybno). Dziękujemy firmom Class,
John Deere, New Holland, Kubota, Landini i Agri-Line za
wsparcie naszej kolejnej regionalnej imprezy, druhom strażakom
z OSP Grzybno za zabezpieczenie terenu, a Panu Albertowi
Waligórze z Mieczewa za pomoc w organizacji zawodów.



Pozytywista z Jaszkowa, 
czyli praca u podstaw 

według bł. Edmunda Bojanowskiego 

Na spotkaniu, w miłej atmosferze, będzie można 
poznać życie i działalność bł. Edmunda Bojanowskiego, 

zwiedzić z przewodniczkami muzeum – ochronkę
oraz zajrzeć do krypty kościoła.

To wszystko w sobotę, 15 lipca, godz. 16.00- 18.00 
w Jaszkowie na placu zabaw przy kościele. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych! 

Miodobranie
I jak tu nie kochać pszczół?:) Tym zdaniem rozpoczęło się 

MIODOBRANIE – kolejne spotkanie Akademii Przyrody, które 
odbyło się w sobotę 10 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych 
w Grzybnie. Podczas dwugodzinnego spotkania poznaliśmy 
niektóre informacje na temat fascynującego świat pszczół, ich 
znaczenia dla przyrody i człowieka, poznaliśmy też wszystkie 
produkty pszczele, bo przecież miód to nie wszystko. Wszystko 
opowiedziane i zaprezentowane było przez zaproszonych 
pszczelarzy: Panią Weronikę Wasiak z Krobi, Pana Jerzego 
Bangiera z Krosna i Pana Jerzego Falbierskiego z Mosiny, którzy 
zostali za swój udział w MIODOBRANIU nagrodzeni przez 
Panią Wioletę Jastrząbek z Powiatu Śremskiego. Pszczelarze 
urządzili degustację miodów i pyłku pszczelego. Można było 
również kupić miody, pyłek i pierzgę - bo najlepszą formą 
wspierania populacji pszczół jest kupowanie miodu z lokalnych 
pasiek.



Wianki 2017 :)

Od 1-8 czerwca Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom

Propagując czytelnictwo wśród najmłodszych pracownicy 
Biblioteki Gminnej w Brodnicy odwiedziły szkoły i przedszkola 
z terenu Gminy Brodnica.Głównym celem spotkań było głośne 
czytanie dzieciom bajek i opowiadań.

Wędkowanie z książką
Dnia 3 czerwca 2017 roku w godz. od 8.00 – 13.00 na 

łowisku PAKO-STAW w Górce odbył się “Wędkarski piknik 
z książką”.Organizatorami jak co roku byli: Biblioteka Gminna 
w Brodnicy oraz Koło PZW NR 137 w Brodnicy. W tym roku na 
starcie zgromadziło się 40 młodych wędkarzy wraz z opiekunami, 
którzy łowili na jedną wędkę, metodą spławikową bez 
kołowrotka. Natomiast Biblioteka Gminna w Brodnicy 
zorganizowała dla dzieci nie łowiących szereg konkursów 
czytelniczych takich jak: plastyczny, ekologiczny, gwary 
poznańskiej, bajkowy, konkurs na najładniejszy bukiet z kwiatów 
polnych oraz różne gry, zabawy, krzyżówki, rozsypanki wyrazowe 
itp.Mali wędkarze walczyli o puchar Prezesa koła, którym od 2017 
roku jest Pan Marcin Mikołajczak. I miejsce zdobyła Wiktoria 
Mikołajczak, która zdobyła puchar prezesa z wagą ryb-4,10. II 
miejsce przypadło 2 uczestnikom: Janowi Wolnemu i Lenie 
Bąkowskiej. Laureatami konkursów czytelniczych zostali: 
Aleksandra Tomaszewska, Martyna Wyrzykiewicz i Karolina 
Malińska, które otrzymały książki i dyplomy. Wszyscy uczestnicy 
pikniku zostali obdarowani suwenirkami i, lodami i słodyczami. 
Na koniec imprezy wszyscy zasiedli do kiełbasek z grilla.Bawiono 
się do godz. 13.00.Impreza w pełnym słońcu i świetnej 
atmosferze była jak co roku możliwa do zrealizowania dzięki 
sponsorom zaprzyjażnionym z kołem wędkarskim i biblioteką.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE

www.zsr-grzybno.pl       /ZSRwGrzybnie       tel. 61 28 34 814

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
ZDOBĄDŹ TYTUŁ TECHNIKA
! WETERYNARIA - 2 lata
! ADMINISTRACJA - 2 lata
! BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - 1,5 roku
! TURYSTYKA WIEJSKA - 2 lata
! FLORYSTA - 1 rok
! USŁUGI KOSMETYCZNE - 2 lata

UKOŃCZ
!  - 2 lataLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
!  - 1 rokROLNICZE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

UWAGA ! REKRUTACJA JUŻ TRWA - do 27.07.2017 r.
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