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Dzień Korbola
Paźdz ie r n ik  w  gmin ie  Brodn ica  rozpoczę l i śmy 

z rozmachem. W niedzielę 1 października odbyła się VI edycja 
Dnia Korbola, która do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie 
przyciągnęła wiele osób, co nas bardzo cieszy. W lokalnym święcie 
udział wzięli przedstawiciele władz powiatu i gminy: Starosta 
Powiatu Śremskiego Pan Zenon Jahns, Wójt Gminy Brodnica Pan 
Marek Pakowski, Wicestarosta Powiatu Śremskiego Janusz 
Przywara i Członek Zarządu Powiatu Janusz Taciak. Niewątpliwe 
wspaniała słoneczna pogoda zachęciła do udziału w święcie dyni, 
ale tak duża frekwencja to przede wszystkim zasługa 
organizatorów, czyli TPZB Gniazdo oraz Zespołu Szkół 
Rolniczych w Grzybnie, którzy w tym roku przygotowali dla 
odwiedzających liczne atrakcje. Amatorzy motoryzacji oglądali 
zabytkowe auta członków Automobilklubu Wielkopolskiego oraz 
ciągniki pasjonatów zrzeszonych w Klubie Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna". Wielbiciele 
fo lk lor u mogl i  podziwiać  dz iec ięcy zespół  ludowy 
„Nadwarcianie” z Krzykos oraz nasz zespół wokalny 
„Korbolanki”. Wśród dzieci dużym zainteresowaniem cieszył się 
żywy skansen „wiejska zagroda”, gdzie najmłodsi sprawdzali, jak 

działają żarna oraz z bliska przyglądali się kozom i owieczkom. 
Przewidziano także przyjemności dla podniebienia – na festiwalu 
wielkopolskich smaków, jak co roku, prym wiodła swojska „pyra 
z gzikiem”, ale nie zabrakło też pysznych ciast przygotowanych 
przez Panie z Rady Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych 
w Grzybnie. Pięknie, kolorowo i smacznie zaprezentowały się 
sołectwa naszej gminy: Brodnica, Grzybno, Żabno, Brodniczka – 
Esterpole oraz Pecna z gminy Mosina, które częstowały 
odwiedzających pysznościami domowej roboty. Do odwiedzenia 
stoiska Jaszkowa, gdzie serwowano ciasteczka „Esterki” i soczyste 
jabłka, zapraszał sam Edmund Bojanowski we własnej osobie, 
który przyjechał do Grzybna razem z pochodzącymi z Jaszkowa 
siostrami Służebniczkami. Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie 
zaprezentował kierunki kształcenia i program artystyczny 
wykonany przez uczniów. 

Niemniej największą – dosłownie - atrakcją był jak zawsze 
finał konkursu uprawy dyń olbrzymich. W tym roku do konkursu 
przystąpiło 35 hodowców z 18 miejscowości, którzy do Grzybna 
przewieźli 49 korboli o łącznej masie 4982 kg. Zanim doszło do 
finałowego ważenia, konkursowe dynie pełniły rolę „celebrytów” 



Szymon Hołownia w Jaszkowie 

W słoneczny czwartek 19 października Centrum Hipiki 
Jaszkowo odwiedził Pan Szymon Hołownia znany dziennikarz, 
publicysta i założyciel Fundacji Kasisi i Dobra Fabryka, 
działających na rzecz potrzebujących w Afryce. Pan Szymon 
Hołownia przyjechał na zaproszenie Jaszkowianek, a organizacja 
spotkania była efektem udanej współpracy i  dużego 
zaangażowania Sołtysa Jaszkowa Pana Roberta Baraniaka, ks. 
Proboszcza Wojciecha Kryzy, Pana Antoniego Chłapowskiego, 
Jaszkowianek oraz TPZB Gniazdo. Pan Szymon odwiedził 
Muzeum- Ochronkę bł. Edmunda Bojanowskiego, skąd 
wywodzą się siostry Służebniczki, które razem z Fundacjami 
Szymona niosą pomoc potrzebującym m.in. w Zambii. 
Dziennikarz spotkał się także podczas obiadu z przedstawicielami 
lokalnych władz, sołtysami, dyrektorami szkół, przedstawicielami 
Kościoła, Stowarzyszeń i Fundacji działających na rzecz 
mieszkańców Gminy Brodnica. 

Na otwarte spotkanie z Szymonem Hołownią o godz. 17.00 
do Pałacu w Centrum Hipiki przyszło ponad 150 osób. Pan 
Szymon w bardzo inspirujący i zobowiązujący sposób mówił 
o tym, że każdy z nas, tu i teraz, może „robić dobrze”. Nasze 
codzienne wybory mają znaczenie. Nie powstrzymamy wojen 
i głodu, ale możemy zmienić życie człowieka uśmiechem, dobrym 
słowem, pięciozłotówką, regularnie wpłacaną na rzecz 
potrzebujących, bo tyle kosztuje szczepionka, która ratuje życie. 
Nie odkładajmy tego na późnej. Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość kupić książki Szymona Hołowni i otrzymać autograf  
autora. 

Gość otrzymał „Skrzynię dobroci z Ziemi Brodnickiej” 
z lokalnymi produktami m.in. korbolem, dżemami, suszonymi 
grzybkami i ciasteczkami, a dla uczestników spotkania 
Jaszkowianki przygotowały woreczki z solą, z którą należy udać 
się do sąsiada, którego jeszcze nie znamy, zapoznać się 
i przełamać pierwsze lody. Jak to mówią, najtrudniejszy pierwszy 
krok… 

i pozowały do niezliczonych zdjęć z zafascynowanymi dziećmi 
i ich rodzicami. Precyzja i dokładność Wag Wielopolskich 
pozwoliła bez trudu wyłonić zwycięską trójkę. Pierwsze miejsce 
z wynikiem 455,5 kg uzyskał Mariusz Olszewski z Kamionek, na 
drugim miejscu znalazł się Błażej Skiba z Grzybna z korbolem 
o wadze 432 kg, a trzecie miejsce zdobył debiutujący w konkursie 
Jakub Styperek z Nochowa, którego dynia ważyła 288,5 kg. Tytuł 
Zadyniarza Roku zdobył Błażej Skiba, który przywiózł korbole 
o najwyższej łącznej masie wynoszącej 624,2 kg. Gratulujemy 
zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

W tym roku po raz pierwszy na Dniu Korbola razem 
z Fundacją DKMS zespół wolontariuszek ze Szkoły w Grzybnie 
razem z Panią Anna Statucką rejestrował dawców szpiku 
i komórek macierzystych. Akcja rejestracji była dedykowana Panu 
Andrzejowi, który walczy z chłoniakiem limfoblastycznym, 
a przeszczep szpiku da mu szansę na wyleczenie. Kto nie zdążył 
zarejestrować się w Grzybie, zachęcamy do odwiedzenie strony 
Fundacji DKMS i zamówienia pakietu rejestracyjnego na 
www.dkms.pl 

Już teraz zapraszamy do Grzybna na przyszłoroczny Dzień 
Korbola i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie 
uprawy olbrzymich dyń!



LOWE - więcej edukacji, zabawy 
i integracji w gminie Brodnica

Od lipca 2017 r. realizowane jest wyjątkowe przedsięwzięcie 
pt. Smart LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 
(LOWE) w Gminie Brodnica, skierowane do osób dorosłych 
z gminy. 

Gmina Brodnica pozyskała grant na realizację bezpłatnych 
szkoleń, warsztatów i kursów dla osób dorosłych (m. in. dla tych, 
którzy mają utrudniony dostęp do edukacji, dla osób 
niepracujących, osób w wieku 45+, rolników oraz osób 
pracujących). 

LOWE jest otwarte na osoby, które chcą podnosić swoje ź
kompetencje językowe, informatyczne, interpersonalne, 
przedsiębiorcze czy społeczne. 

LOWE jest także otwarte na tych, którzy chcieliby rozwinąć ź
swoje pasje i zainteresowania. 

LOWE jest dla każdego, bez względu na poziom ź
wykształcenia czy posiadane umiejętności. 
Harmonogram bezpłatnych szkoleń, warsztatów i kursów 

jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 
w Brodnicy: www.spbrodnica.pl 

Planujemy m.in. kursy językowe: j. angielski i j. niemiecki (dla 
osób rozpoczynających naukę).

Realizatorem grantu jest Gmina Brodnica. Siedzibą LOWE 
jest Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy. 
Niniejszy projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)]. 
Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie. 
Partnerami: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners 
Network, z siedzibą w Krakowie. Fundacja Eudajmonia z siedzibą 
w Polkowicach.

Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu z nami:
Małgorzata Sajkiewicz (koordynatora LOWE)
Wiesława Franczak i Anna Skrzypczak (animatorki LOWE)

NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA w ramach Smart LOWE

07.11.2017, godz. 17.00 - 20.00 Szydełkujemy PUFY z Anią ź
Jakubiak z Zielonego Groszka

10.11.2017, godz. 18.00 – 20.00 Pierwszy e-mail: założenie ź
konta e-mail i obsługa poczty elektronicznej

10.11.2017, godz. 18.00 - 20.00 Wielkopolska warta poznania: ź
Rogal Świętomarciński bez tajemnic

15.11.2017, godz. 16.00 – 18.00 Nie taki urząd straszny, czyli ź
jak załatwić sprawę w urzędzie szybko i bez problemów.

Zapisy:
e-mail:   , tel. 61 28 42 515 (Urząd lowe.brodnica@gmail.com

Gminy Brodnica) lub osobiście w Urzędzie Gminy w pok. nr 1. 
Jesteśmy także w mediach społecznościowych – nasz adres 

to: https://www.facebook.com/lowe.brodnica

Zachęcamy do korzystania
z ciekawej oferty Smart LOWE!
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Dobre nasiona, dobre plony.

www.saatbau.com/pl

Swoją działalność rozpoczęła sieć Klubów Aktywności 
Rozmaitych w Wielkopolsce dla młodzieży w wieku od 13. do 18. 
roku życia. Kluby pojawiły się w powiecie pleszewskim, 
śremskim, wągrowieckim, nowotomyskim, leszczyńskim oraz 
konińskim. Są to miejsca otwarte, wspierające rozwój pasji 
i nabywania nowych umiejętności poprzez dzielenie się wiedzą. 
To tutaj młodzi ludzie w wieku 13-18 lat mają szansę na rozwój 
swoich zainteresowań i umiejętności. Stąd już blisko do rozwoju 
kompetencji społecznych i zawodowych, nad czym czuwać 
będzie kadra Klubów Aktywności Rozmaitych. W klubach 
młodzież ma możliwość podejmowania aktywności zgodnej z ich 
zainteresowaniami. Elastyczna formuła funkcjonowania klubów 
daje pole do kształtowania niezbędnej na późniejszym rynku 
pracy postawy otwartości na zmiany i nowe rozwiązania.

Oprócz rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży, młodzież 
potrzebująca, z problemami po wcześniejszej diagnozie może 
skorzystać z rad specjalistów takich jak doradcy, psycholodzy, czy 
socjoterapeuci.

Wszelkie informacje o Klubach oraz o wydarzeniach przez 
nie organizowanych znajdziecie Państwo na profilu Facebook: 
https://www.facebook.com/KARnet.mlodziez

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-
2020. Realizacja odbywa się we współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w ramach projektu " 
Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany ".

Na terenie powiatu śremskiego w gminie Brodnica placówka 
wsparcia dziennego działa w formie podwórkowej, w której 
zajęcia odbywają się od 15.00 do 19.00 we wtorki w Świetlicy 
Wiejskiej w Brodnicy (Brodnica 42) oraz w piątki w Świetlicy 
Wiejskiej w Manieczkach (Ul. Szkolna).

Serdecznie zapraszamy młodzież!
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