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Plon niesiemy plon...
W sobotę 10 września 2016 roku
wspólnota samorządowa Miasta i
Gminy Barcin zebrała się wokół
wieńca dożynkowego, chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna i
Stołu Pańskiego, aby podziękować za
żniwa oraz poprosić o dobrą pogodę,
wysokie plony i korzystne ceny
płodów rolnych w kolejnych latach.
Władze lokalne, Miejski Dom Kultury i
Sołectwo Sadłogoszcz zorganizowały dożynki gminne na zakończenie żniw i najważniejszych prac
polowych. Uroczystość rozpoczęła
Msza Święta, którą odprawił ks. Stanisław Talaczyński, nowy proboszcz
paraﬁi pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Barcinie. Po Eucharystii
Zespół Tańca Ludowego Politechniki
Poznańskiej „Poligrodzianie”
przedstawił dawne tradycje i ludowe
przyśpiewki związane z obrzędem
dożynkowym – korowód dożynkowy, pasowanie na żniwiarza, polewanie snopka wodą, odśpiewanie i
odtańczenie wieńca i chleba. Starostowie dożynek pani Marzena
Czyżewska z Sadłogoszczy i pan
Sebastian Dudek z Zalesia Barcińskiego przekazali Burmistrzowi
Michałowi Pęziakowi i Przewodniczącej Rady Miejskiej Krystynie
Barteckiej chleb – symbol urodzaju i
obietnicę życia. Sołectwa Złotowo,

Zalesie Barcińskie, Knieja, Kania,
Krotoszyn, Mamlicz, Sadłogoszcz,
Wolice, Barcin Wieś, Józeﬁnka przyniosły wieńce dożynkowe,w które
włożony jest całoroczny pot, serce i
różnorodność wytworów rolniczej
pracy. Samorządowcy podziękowali
państwu Jadwidze i Zbigniewowi
Sosnowskim z Sadłogoszczy,
dokończenie na str. 2

Plon niesiemy plon...
Annie i Andrzejowi Raﬁńskim oraz
Wiolecie i Dariuszowi Cięgotura z
Mamlicza, Aureli i Ryszardowi
Wudarskim z Kniei, Grażynie i
Andrzejowi Kociemskim z Barcina
Wsi, Wiolecie i Krzysztofowi Dec z
Julianowa za szczególny wkład w
rozwój Gminy Barcin poprzez
umiłowanie ziemi, modernizację
gospodarstw i produkcji rolnej,
przekazanie ziemi – spuścizny po
przodkach z ojca na syna. W części
artystycznej wystąpili Piotr i Izabela
Marczak, Mirosława Wiśniewska i
Wiesława Kalińska – laureaci konkursu gwary pałuckiej, sekcja tańca
współczesnego w etiudzie „Teoria
odosobnienia”, Remigiusz Kuźmiński
i Daria Wójcik z koncertem operetkowo-musicalowym. Dzień zakończyła zabawa ludowa.
Starostowie dożynek
Pani Marzena Czyżewska wraz z
mę-żem Jackiem od 25 lat prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 17
ha w Sadłogoszczy. Gospodarstwo
odziedziczone po rodzicach pana
Jacka ma charakter rodzinny i jest
nastawione na hodowlę bydła opasowego i trzody chlewnej oraz produkcję roślinną. Stada liczą 30 i 60 sztuk.
Rocznie odstawianych jest kilkanaście opasów i kilkadziesiąt tuczników
Produkcja roślinna podporządkowana hodowli zwierząt prowadzona
jest na gruntach IV i V klasy bonitacji.
Uprawiane są kukurydza na kiszonkę
oraz zboża (jęczmień, pszenżyto)
potrzebne do hodowli. Na sprzedaż
przeznaczona jest pszenica i buraki
cukrowe. Państwo Czyżewscy mają
dwoje dorosłych dzieci: Bartosza i
Paulinę. Syn skończył technikum
rolnicze i wspiera rodziców w hodowli i pracach polowych. Pani Marzena
działa w Stowarzyszeniu „Nad rozlewiskiem”. Jego członkowie regularnie spotykają się w świetlicy wiejskiej i
działają na rzecz Sadłogoszczy.
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Pan Sebastian Dudek prowadzi
go-spodarstwo rolne o powierzchni
25 ha w Zalesiu Barcińskim. W 2004
roku przejął rolę od rodziców Zoﬁi i
Henryka. Państwo Dudek wspierają
syna w hodowli zwierząt i pracach
polowych. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę bydła
opasowego i trzody chlewnej oraz
produkcję roślinną. Rocznie odstawianych jest 10 opasów i 50 tuczników. Produkcja roślinna prowadzona jest na gruntach III i IV klasy
bonitacji. Uprawiane są zboża potrzebne na karmę i paszę dla zwierząt
– jęczmień, pszenżyto, lucerna i
trawy oraz kukurydza na kiszonkę.
Pszenica jest sprzedawana, a buraki
cukrowe odstawiane do Cukrowni

zewnętrznym i własnym gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny
sprzęt rolniczy. W 2005 roku pan
Sebastian skorzystał z programu
Młody Rolnik i kupił rozsiewacz nawozu, rozrzutnik obornika oraz
kosiarkę rotacyjną. W 2016 roku za
środki własne zakupił ciągnik. Pan
Sebastian uczestniczył w szkoleniach
ODR Minikowo. Regularnie zwiedza
stoiska branżowe na targach rolnych
w Przysieku i Żninie. Od 2011 roku pan
Sebastian Dudek działa w Radzie
Sołeckiej Zalesia Barcińskiego doradzając, opiniując i wspomagając
działania sołtysa. W obecnej kadencji
pełni funkcję Przewodniczącego
Rady Sołeckiej.
Jarosław Drozdowski
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Narodowe Czytanie 2016
„Quo Vadis”
Henryka Sienkiewicza.
Narodowe Czytanie to akcja
popularyzująca fundamentalne w
polskiej kulturze dzieła, które wzmacniają poczucie wspólnej tożsamości
oraz promują kulturę żywego słowa.
Akcję zainicjował w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski. W 2013 r. czytaliśmy dzieła
Aleksandra Fredry, w 2014 roku - „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.
W roku 2015 czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa.
W bieżącym 2016 roku, w całym
kraju czytaliśmy „Quo Vadis” Henryka
Sienkiewicza.
W naszej gminie zebraliśmy się w
sobotnie przedpołudnie 3 września, na
placu przed Zespołem Szkół nr 1 w Barcinie, by uczestniczyć w ogólnopolskiej
akcji czytania. Przez cały czas towarzyszyła zebranym muzyka do ﬁlmu „Quo
Vadis”, produkcji polskiej w reżyserii
Jerzego Kawalerowicza. Autorem
melodii jest Jan Kaczmarek. Uczestnicy
Narodowego Czytania mogli obejrzeć
okolicznościową wystawę dotyczącą

twórczości Henryka Sienkiewicza, a
także zapoznać się z cytatami czytanej powieści porozwieszanymi na
terenie odbywającej się Akcji.
Prowadzące spotkanie z „Quo
Vadis” Pani Marzena Wolska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie
oraz Pani Grażyna Szafraniak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin, przeczytały zabranym
przekazane na ręce dyrektora barcińskiej książnicy, Przesłanie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy na Narodowe Czytanie 2016,
Przedstawiciele Zespołu Szkół
nr 1 w Barcinie, Pani Marlena Korgul nauczycielka języka polskiego oraz
Konrad Wachowski - uczeń barcińskiego Liceum Ogólnokształcącego przybliżyli zebranym sylwetkę Henryka Sienkiewicza.
Wybrane fragmenty powieści „Quo
Vadis” w adaptacji Tomasza Burka,
przeczytali przedstawiciele działającego przy Bibliotece Partnerstwa
„Tradycja, Kultura, Nowoczesność” młodzież, osoby czynne zawodowo,
emeryci, reprezentanci władz

samorządowych gminy, placówek
oświatowych, zakładów i przedsiębiorstw prywatnych, instytucji państwowych oraz stowarzyszeń:
- Burmistrz Barcina - Pan Michał Pęziak,
- Wiceburmistrz Barcina - Pani Lidia
Kowal,
- Zastępca Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Barcinie - Pani Teresa Wilk,
- Dyrektor Zespół Publicznych Szkół
w Piechcinie - Pani Katarzyna Marciniak,
- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Barcinie - Pani Zoﬁa Czyżewska,
- przedstawiciel Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie - Pan Jacek Maciąg,
- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Barcinie - Pan Tomasz Gronet,
- słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku – aktywna czytelniczka biblioteki - Pani Halina Graczyk,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Barcinie - Pani Iwona Kausa,
- Wicedyrektor Pan Tomasz Woźnicki,
nauczycielka Pani Grażyna Stypczyńska oraz uczennica Natalia Szczepaniak z Zespołu Szkół nr 1 w
Barcinie,
- nauczycielka Przedszkola nr 1 w
Barcinie - Pani Hanna Michalska,
- przedstawicielka UTW w Barcinie Pani Zoﬁa Jesionowska,
-reprezentująca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Barcinie - Pani Weronika Wiczewska,
dokończenie na str. 6
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- przedstawicielka lokalnych przedsiębiorców - Pani Barbara Nowak,
- Pani Agnieszka Moritz, która reprezentuje ﬁrmy usługowe naszej gminy,
- Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy - Pani Agnieszka
Kaniuka,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Mamliczu - Pan Ewaryst Tomiczak,
- Pani Renata Grabowska pracownik
barcińskiej biblioteki.
Tradycyjnie Kancelaria Prezydenta przygotowała okolicznościowy
stempel, upamiętniający Narodowe
Czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, którym pieczętowaliśmy
książki przyniesione przez uczestników Akcji.
Miejscowa księgarnia zorganizowała specjalnie na tę okoliczność
stoisko, gdzie można było kupić
dzieła Henryka Sienkiewicza.
Z krótkiej prelekcji Pani Olgi
Gralak-Ćwikła pracującej w czytelni
naszej biblioteki zebrani dowiedzieli
się także, jakie szaty nosili Rzymianie
i w co ubierali się na co dzień mieszkańcy Starożytnego Rzymu.
Rok 2016 został ogłoszony
rokiem Henryka Sienkiewicza w
związku z tym, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Barcin ogłosiła konkurs internetowy, dotyczący życia i
twórczości tego wielkiego, polskiego
pisarza. Podczas Narodowego Czytania ogłosiliśmy jego wyniki i wręczyliśmy nagrody zwycięzcom.
Najlepszą znajomością Noblisty
Henryka Sienkiewicza wykazał się
Pan Michał Kozłowski – laureat pierwszej nagrody, drugie miejsce zdobyła Pani Agnieszka Klecha, a trzecie
przypadło Pani Agnieszce Moritz.
Był też konkurs na najstarsze
wydanie książkowe „Quo Vadis”,
które zostało przyniesione przez
uczestników Narodowego Czytania.
Nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Barcina otrzymała Pani Barbara Nowak za „Quo Vadis” wydane
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w 1949 roku.
Uczestnicy akcji Narodowego
Czytania mogli wykazać się wiedzą
odpowiadając na pytania przygotowane dla uważnych słuchaczy.
Prawidłowe odpowiedzi nagrodzone
były drobnymi upominkami.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejne Narodowe Czytanie,
niezależnie jaką lekturę będziemy
czytać, postaramy się, by Akcja
Narodowego Czytania odbyła się w
naszym mieście, z Państwa i naszym
udziałem, ku Państwa i naszej radości.
Do współpracy w zorganizowaniu Akcji Narodowego Czytania
zaprosiliśmy: Burmistrza Barcina,
Zespół Szkół nr 1 w Barcinie, w którego skład wchodzi Gimnazjum nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza oraz Liceum
Ogólnokształcące ,a także Miejski
Dom Kultury w Barcinie.

Zasłużony barciński wędkarz
W lipcu 2016 roku nestor lokalnego
wędkarstwa kol. Czesław Komorowski
obchodził 85 rocznicę urodzin. Okolicznościowe życzenia do jubilata skierowali wędkarze i władze samorządowe
Gminy Barcin. Z inicjatywy Prezesa
Okręgu kol. Leszka Orzechowskiego
Zarząd PZW w Bydgoszczy przyznał kol.
Czesławowi Komorowskiemu odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Okręgu
PZW w Bydgoszczy”. 6 września 2016
roku kol. Zygfryd Dziemitko Wiceprezes
Zarządu Okręgu ds. organizacyjnych

wręczył wędkarzowi seniorowi
prestiżową odznakę za całokształt
działalności na rzecz rozwoju i
umacniania po-dstaw wędkarstwa,
struktur organizacyjnych i gospodarki rybacko-wędkarskiej Okręgu
Bydgoskiego. Kolega Komorowski
należy do Polskiego Związku Wędkarskiego od 1967 roku. W latach 1973 –
2013 w Kole PZW nr 71 w Bielawach i
Barcinie pełnił funkcje Wiceprezesa,
Skarbnika i Członka Zarządu. był
Sekretarzem Okręgowego Sądu

Okręgowego Sądu Koleżeń-skiego.
Czesław Komorowski za pracę na
rzecz i dobro PZW został wyróżniony
najwyższymi odzna-czeniami
organizacyjnymi – Srebrną, Złotą i
Złotą odznaką PZW z wień-cami oraz
medalem „Za zasługi w rozwoju
wędkarstwa”. Pan Czesław – jak sam
wspomina – wędkować zaczął z
ojcem w wieku pięciu lat. Jego
samopoczucie i humor dowo-dzą, że
wędkarstwo stanowi spo-sób na
udane i ciekawe życie.
Jarosław Drozdowski

VIII urodzinowy
puchar prezesa
W sobotę 17 września 2016 roku na
Noteci w Barcinie po raz ósmy odbyły się
spławikowe zawody wędkarskie o
Urodzinowy Puchar Prezesa Koła nr 71
Polskiego Związku Wędkarskiego w
Barcinie kol. Jarosław Drozdowskiego.
Przy słonecznej pogodzie zawodnicy
zdecydowali się na czterogodzinne
wędkowanie. Poławiano białą drobnicę.
Puchar prezesa obronił kol. Jan Kokocha, który ma już w swojej kolekcji trzy
trofea okolicznościowych zawodów. W
tegorocznej rywalizacji uczestniczyli

koledzy
 Jan Kokocha – 5460 pkt,
 Waldemar Nosek – 5000 pkt,
 Henryk Jendrzejczak – 4440 pkt,
 Ryszard Kokocha – 4350 pkt,
 Andrzej Fabijański – 4300 pkt,
 Radosław Walczak – 4190 pkt,
 Krzysztof Zalewski – 3960 pkt,
 Sławomir Cudo – 3530 pkt,
 Andrzej Wiśniewski – 3410 pkt,
 Dawid Krawczyk – 3340 pkt,
 debiutant Mateusz Martwijczuk –
3250 pkt,
 Marian Wieczorek – 2420 pkt
 Andrzej Nowicki – 1510 pkt.
Jarosław Drozdowski
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Malarstwo obok fotografii
14 września 2016 roku w czytelni
Biblioteki Miejskiej Miasta i Gminy
Barcin odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie kulturalne.
Okazją ku temu był wernisaż wystawy fotograﬁi pani Ludwiki Adamczyk
oraz malarstwa Pana Krzysztofa Wilka pod tytułem „Jest takie miejsce –
spacer malarsko - fotograﬁczny”.
Wystawa jest kolejną w cyklu „Artyści
gminy prezentują”.
Twórczość Pana Krzysztofa Wilka
jest doskonale znana mieszkańcom
naszej gminy. Artysta jest cenionym
twórcą; ma za sobą wiele wystaw.
Pani Ludwika natomiast znana jest ze
swej działalności w Stowarzyszeniu
Ekologicznym w Barcinie; jej zdjęcia
przyrody zamieszczane są w tomikach poezji wydawanych przez stowarzyszenie. Oboje postanowili połączyć siły i przygotować wspólną wystawę.
W czytelni biblioteki można zobaczyć obrazy Pana Krzysztofa powstałe na przestrzeni kilku lat, przedstawiające miejsca położone na terenie
gminy Barcin oraz poza nią – namalowane podczas plenerów malarskich które miały miejsce w różnych
miejscowościach na terenie kraju.
Zdjęcia Pani Ludwiki wykonane zostały na terenie gminy Barcin oraz w
Lubostroniu na terenie gminy Łabiszyn. Tematem obrazów Pana Wilka
są architektura i krajobrazy; na zdjęciach Pani Ludwiki można podziwiać
przyrodę, ptaki, jak również budynki (
pałac w Lubostroniu, kościół pw. św.
Jakuba Większego w Barcinie) i ich
detale.
Na wernisażu oboje artyści opowiadali zebranym o początkach twórczości, o czynnikach, które zdecydowały że poświęcili się tej konkretnej dziedzinie sztuki. Była mowa o
ich inspiracjach, ulubionych technikach, ukochanych miejscach na
terenie gminy i kraju. Pani Ludwika
opowiedziała o swojej wieloletniej
pasji jaką jest fotografowanie
bocianów; Pan Krzysztof natomiast
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wspominał plenery malarskie, w których chętnie uczestniczy. Padło wiele
pytań od publiczności, na które Pani
Ludwika oraz Pan Krzysztof chętnie
odpowiadali. Na koniec zebrani w
czytelni biblioteki goście otrzymali od
artystów drobne upominki – zioła zebrane przez Panią Ludwikę w wykonanych przez nią woreczkach, ozdobione reprodukcjami dzieł obu twórców.
Wystawę można oglądać w bibliotece do połowy listopada. Zapraszamy!
Olga Gralak-Ćwikła

Spotkanie dla zdrowia
Od kilku lat w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowany jest program Wykrywania Zakażeń Wirusowego
Zapalenia Wątroby Typu B i C. Celem
programu jest zwiększenie wykrywalności zakażeń H B V i H C V oraz zwiększenie świadomości w zakresie zakażeń.
W ramach akcji na terenie gmin
województwa kujawsko – pomorskiego
odbywają się szkolenia mieszańców
oraz badania diagnostyczne. Wydarzenia takie maja miejsce również na
terenie gminy Barcin. 7 września 2016
roku w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyło się szkolenie z dr
Barbarą Barton z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy. Pani
Barbara opowiedziała zebranym o obu
typach zakażenia WZW. Na początku
mówiła o tym, jak można się obiema
chorobami zarazić, potem o ich objawach, wreszcie o leczeniu i szczepieniach. Wykład pani Barbary ilustrowany
był prezentacją multimedialną. Po zakończeniu prelekcji odpowiadała ona na
liczne pytania zebranych.
Następnym etapem programu będą
badania diagnostyczne, które odbędą
się 16 września w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Barcinie. Zapisy na badania w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.
Olga Gralak-ćwikła
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Moje pierwsze opowiadanie
20 września 2016 roku odbyło się
pierwsze spotkanie II etapu projektu
„Edukowanie przez czytanie”. Dzieci
wraz ze swoimi opiekunami wzięli
udział w warsztatach literackich z
autorką Panią Dorotą Schrammek.
Podczas warsztatów pisarka czytała
dzieciom swoje opowiadania, a
następnie zaprosiła je do wspólnej
zabawy literackiej. Dzieci wymyślały z
Panią Dorotą własne opowiadanie,
którego bohaterami zostali Ada i
Hubert. Główni bohaterowie wybrali
się do lasu gdzie znaleźli smoczą jamę
i … . Dzieci dopowiadały przeróżne
historie jakie spotkały Adę i Huberta.
Tak naprawdę podczas tego spotkania powstało kilka wersji jednego
opowiadania. Uczestnicy warsztatów byli bardzo zaangażowani w
tworzenie nowej historyjki. Kolejnym
etapem podsumowującym warsztaty
z Panią Schrammek było wykonanie
wraz z opiekunami ilustracji do wymyślonego wcześniej opowiadania.
Wystawę prac wykonanych przez
uczestników projektu będzie można
oglądać od 22.09.2016 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży barcińskiej
biblioteki.
Justyna Pałka

Tęczowe
obrazki
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16 września 2016 roku w Oddziale
dla dzieci i młodzieży odbyły się zajęcia piątkowe w ramach wrześniowych spotkań z biblioteką pt. „Kredkami i farbą”. Zamiarem zajęć było
stworzenie tęczowych obrazków.
Dzieci naszkicowały na przygotowanych wcześniej czarnych kartkach
bloku technicznego swoje kwiatki,
motylki, tęczę, itp. Następnie pomalowały swoje obrazki na jaskrawe
kolory. Powstały piękne obrazy. W
ten sposób pożegnaliśmy lato w
bibliotece. Zapraszamy na kolejne już
jesienne zajęcia piątkowe, które
odbędą się już za tydzień.

Warsztaty literackie
21 września 2016 roku w Bibliotece
Miasta i Gminy Barcin odbyły się warsztaty literackie dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w Barcinie, prowadzone przez panią Dorotę Schrammek. Autorka udzieliła najważniejszych
rad, które pomagają przy pisaniu książki.
Przyjazny i sympatyczny sposób bycia
pisarki wpłynął na to, że dzieci chętnie
brały udział w dyskusji. Punktem
kulminacyjnym zajęć było stworzenie
przez dzieci własnej książki. Młodzież z
entuzjazmem proponowała tytuł i treść

dla kryminału. Zgodnie stwierdziła
natomiast, że trudniej napisać
powieść obyczajową, która
zainteresuje czytelnika. Przy
tworzeniu książki pani Dorota
ułatwiła dzieciom zadanie, proponując wpisanie, bądź wklejenie z
przygotowanych wcześniej
wycinków z kolorowych gazet swoich
ukrytych marzeń. Dzieci z zapałem
zabrały się do pracy, dzięki czemu
powstały szkice pierwszych stronnic
powieści. Na koniec spotkania dzieci

zobowiązały się do przeczytania
większej ilości książek niż
dotychczas. Cała klasa wraz z
polonistką już dziś umówiła się
wstępnie na następne spotkanie z
autorką, które odbędzie się w maju
przyszłego roku w barcińskiej
książnicy.

Żaneta Kubera
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S T A R T - L K K !!!
Od września 2016 roku w Czytelni
Internetowej Barcińskiej Biblioteki
rozpoczęły się kolejne spotkania
Lokalnego Klubu Kodowania. Głównym celem zajęć jest przypomnienie i
utrwalenie poznanych wcześniej
poleceń i konstrukcji języka Scratch,
wprowadzenie instrukcji warunkowej, opracowanie projektu prostej
gry i jej implementacja w środowisku
Scratch. Dzięki dużemu zaangażowaniu dzieci podczas zajęć udaje się
osiągnąć założone na początku cele.
Dzięki zajęciom z kodowania dzieci
rozumieją i potraﬁą stosować instrukcję warunkową, potraﬁą konstruować proste skrypty sterujące duszkami oraz implementować prostą grę
w środowisku Scratch.
Scratch to język obiektowy, stworzony do nauczania dzieci i młodzieży. Programowanie odbywa się w
sposób wizualny. Poszczególne
elementy języka mają kształt puzzli.
Mogą być one układane w określonym porządku. W taki sposób tworzy
się kod przypisany konkretnemu
obiektowi, który się programuje.
Wygląd postaci przypisanych do
obiektów wybiera się z zasobnika lub
można pobierać z zewnątrz. Scratch
umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier
i muzyki.
Dzięki nauce kodowania dzieci
mają możliwość tworzenia własnych
gier na telefon, programów komputerowych używanych na co dzień. Są
także w stanie stworzyć stronę www.
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!
Zapraszamy dzieci w wieku od 10
do 14 lat, które są zainteresowane
zajęciami z kodowania do zgłaszania
się w Oddziale dla dzieci i młodzieży
barcińskiej biblioteki lub pod numerem telefonu 52 383-21-66. W barcińskiej bibliotece uczestnicy zajęć mają
możliwość indywidualnej nauki
programowania według języka
Scratch.
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Kredkami
i farbą
2 września 2016 roku w Oddziale
dla dzieci i młodzieży barcińskiej
biblioteki rozpoczęły się cykliczne
zajęcia, które odbywają się co piątek
od 15:00 do 16:30. Wrześniowy cykl
zajęć odbywa się pod hasłem „Kredkami i farbą”. Na pierwszym spotkaniu dzieci rysowały i kolorowały kredkami swe wakacyjne wspomnienia.
Główną tematyką prac było morze
oraz piękne zachody słońca.

Justyna Pałka

„Moja wieś, moja gmina,
moja mała ojczyzna”
Na powitanie wakacji w Mamliczu
odbyło się spotkanie poetyckie z Panią
Zoﬁą Jesionowską. Przybyli goście przy
kawie i słodkim poczęstunku wysłuchali
wierszy poetki m.in. z tomiku „Kwiaty
odejdą latem”. Podczas spotkania o
oprawę muzyczną zadbała Pani Julia
Dypolt, która zagrała nastrojowe utwory na ﬂecie poprzecznym.
W wakacyjne miesiące ﬁlia biblioteki
wraz z Świetlicą MDK w Mamliczu organizowała dwa razy w tygodniu, we
wtorki i piątki zajęcia dla dzieci pt. „Moja
wieś, moja gmina, moja mała ojczyzna”.
Uczestnicy spotkań brali udział w zajęciach kulturalno – edukacyjnych, warsztatach plastycznych i kulinarnych oraz
wycieczkach integracyjnych. Podczas
wakacji dzieci odwiedziły Gospodarstwo
Agroturystyczne „Pod lasem” w Józeﬁnce, „Jura Park” w Solcu Kujawskim
oraz kino „Max” w Inowrocławiu. W Mamliczu m.in. poznawały legendy pałuckie, haft pałucki, projektowały grę planszową o Mamliczu, piekły chleb z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich oraz
wspólnie z Panem Krzysztofem Leśnieskim poznawały tajniki „Kuchni
pałuckiej”. Przy życzliwym wsparciu
lokalnych artystów pracowali z gliną,
pastelami, farbami akrylowymi oraz
krepiną. Pani Jadwiga Dziurgiela
zapoznała dzieci z haftem pałuckim oraz
przeprowadziła zajęcia tworzenia
kwiatów z krepiny. Natomiast z Panią
Mariolą Gralak z gliny lepione były
kubeczki, wazoniki i miseczki. Z Panią
Ewą Ciszak – Krych powstały anioły
malowane farbami akrylowymi. Na
warsztatach plastycznych z Panią Martą
Wilk - Wierzbińską dzieci tworzyły za
pomocą suchych pasteli prace zatytułowane „Kosmos”, „Latające kapelusze”, „Kwiaty we włosach” oraz „Chmury nad łąką”. Od 2 września w siedzibie
biblioteki w Mamliczu można było
podziwiać prace powstałe na zajęciach
wakacyjnych „Moja wieś, moja gmina,
moja mała ojczyzna”. Wystawa trwała
przez cały wrzesień.
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Dożynki
w Mamliczu.
Biblioteka Publiczna w Mamliczu
przyłączyła się do obchodów Święta
Plonów paraﬁi Lisewo Kościelne.
Mamlicka książnica wspólnie z Radą
Sołecką Mamlicz, Świetlicą MDK w
Mamliczu oraz z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu przyozdobiła świetlicę i teren przed świetlicą. Przy bramie wjazdowej przybyłych gości witały świnki ze słomy oraz
trzymetrowa gospodyni. Na scenie
znajdowała się zagroda z domem,
młynem, zwierzętami i plonami, a
także z parą gospodarzy. W dniu 3
września frekwencja dopisała. Sołtys
Mamlicza Pan Jakub Jurek zaprosił
licznie przybyłych do wspólnych
obchodów Dożynek. Chłopcy i dziewczęta przedstawili mini kabaret oraz część muzyczną. Do występu
artystycznego młodzież przygoto-

wały pracownice świetlicy i
biblioteki. Po młodych ludziach
wystąpili pro-fesjonalni aktorzy z
„Trójki”, którzy wcześniej często
występowali w bibliotece w Barcinie.
Natomiast przed świetlicą na dzieci
czekało wiele atrakcji: dmuchane
zamki, basen z piłeczkami i wata
cukrowa. Wolontariuszki biblioteki
Roksana i Iga rozdawały
najmłodszym dzie-ciom zwierzaki i
zabawki z balonów, które wcześniej
osobiście wykonały. Bibliotekarz
Edyta Dypolt prowadziła zabawy
animacyjne dla dzieci. Każde dziecko
mogło m.in. złowić rybkę z nagrodą
oraz wziąć udział w zabawie z chustą
animacyjną. Nagrody zostały
ufundowane przez bibliotekę i Radę
Sołecką Mamlicz.
Edyta Dypolt
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Żywa lekcja historii
Po raz czwarty w pobliżu góry Św.
Wojciecha miała miejsce inscenizacja
historyczna nawiązująca tematyką do
historii Polski. Sobotnie przedsięwzięcie
nosiło nazwę „Mesco Dux Polonie
Baptizatur” - Mieszko książę Polski ochrzcił się. Temat z jakim zmierzyli się
organizatorzy wyniknął stąd, bowiem w
tym roku obchodzimy okrągłą 1050
rocznicę tego wydarzenia.
Trzy lata temu Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin sięgnęło do
barcińskich legend. Efektem są historyczne przedsięwzięcia, które stają się
coraz bardziej popularne. Od początku
do końca, przygotowują je i występują w
nich mieszkańcy gminy. W tym roku
wzorem lat ubiegłych aktorzy wraz z
mieszkańcami przeszli w bar-wnym
korowodzie ulicami miasta spod góry
św. Wojciecha na plac przy kościele pw.
św. Jakuba Większego.
Nad rzeką była okazja, spróbować
dobrego jadła, wziąć udział w pokazie
mody średniowiecznej, czy grach i
zabawach plebejskich. I tutaj nie brakowało inscenizacji. Publiczność mogła
zobaczyć jak Mieszko I żeni się z Dobrawą i przyjmuje chrzest. Było także coś dla
ciała. Kolejki ustawiały się między innymi
po pajdę chleba ze smalcem i kiszonym
ogórkiem oraz niezwykle orzeźwiający
naturalny sok z jabłek. Ponadto Krzysztof Leśniewski serwował podpłomyki
z miodem.
Od trzech lat w realizację widowiska,
oprócz wspomnianego TMMIGB, angażują się: Środowiskowy Dom Samopomocy, paraﬁa pw. św. Jakuba Większego, uczniowie z barcińskich szkół
biblioteka jak i dom kultury.
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Z NASZEJ POCZTY

KOLORY
TWÓRCZEJ
PASJI
W ramach cyklicznych spotkań w
Klubie Polskiej Książki, 11 lipca br. w
Barcinie, odbył się autorski wieczór
poetycki barcinianki – Zoﬁi Jesionowskiej. Poprzedziły go; spotkanie promocyjne 2 października 2015r., w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin, im.
Jakuba Wojciechowskiego oraz kolejne
wieczory autorskie w bibliotekach i
punktach bibliotecznych w Mamliczu,
Złotowie i Barcinie Wsi. Ponadto autorka
tomiku wierszy pt; „Kwiaty odejdą z
latem” prezentowała swoje utwory w
bibliotece Miejskiej w Pakości i Miejskim
Domu Kultury w Żninie.
W każdym przypadku audytorium
dopisało. Publiczność wysłuchała zwierzeń autorki, która w utworach wiele
miejsca poświęca kwiatom. Nawiązuje
też do innych, licznych swoich pasji.
W utworze pt; „Kiedy pachnie lato”
czytamy;
/.../
Nie mogę niczego odkładać na później,
bo niewiadome są boskie plany,
chciałabym życie potraktować luźniej,
lecz taki mój los zapracowany.
Nie można się dziwić, gdyż życie autorki jest naprawdę wypełnione wieloma
aktywnościami. Działa w Radzie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Barcinie, pracuje wolontariacko w sekcji
redakcyjnej i prowadzi sekcję popularyzując technikę origami wśród słuchaczek UTW. Zasila szeregi sekcji wokalnej,
rękodzielniczej, teatralnej i języka angielskiego.
Jak wyznaje w tekście wiersza pt;”
Prośba”chciałaby więcej...
/.../
Patrząc na dzieło Twoje,
trudno utrzymać mi ręce,
choć wiem, że to wszystko moje,
wciąż pragnę więcej i więcej.
/.../
Jeżeli zdarzy się kiedyś,
że łąki niebiańskie zarosną,
proś mnie na swą ogrodniczkę
i spraw, by to było wiosną.

Należy przyznać, że we wszystkich
działaniach Zoﬁi Jesionowskiej pomagają liczne talenty. Zapytana – czy
nie są one – jak to powiedziała o sobie
Barbara Rybałtowska – jej wrogiem,
usłyszeliśmy; nie, a wręcz przeciwnie.
Umiejętności uzupełniają się i dopełniają moją osobowość.
Zatem należy życzyć barciniance
pielęgnowania talentów jak rabatki
kwiatowej.
Jadwiga Stróżykiewicz
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Biwak
integracyjny
liceum
W dniach 15.09. - 16.09. odbył się
biwak integracyjny. Uczestniczyli w
nim uczniowie trzech klas liceum
wraz z wychowawcami: p. Katarzyną
Wachowską, p. Iwoną Zbieranek
i p. Grażyną Sudoł. Główną atrakcją
wyjazdu do Wiktorowa były otrzęsiny
klasy pierwszej. Starsi koledzy
wymyślili wiele ciekawych zadań,
m.in. taniec synchroniczny do baletu
Piotra Czajkowskiego pt. „Jezioro
łabędzie”. Później długo siedzieliśmy
przy ognisku.
Panowała świetna atmosfera i
wszyscy bardzo się zintegrowaliśmy.
Ola Kowalczyk, kl. I LO

Dzień Kropki
2016
Przeglądając nowinki edukacyjne
napotkałam na informację, że 15
września obchodzony jest Dzień
Kropki. Zaintrygowała mnie ta nazwa
i sprawdziłam, co ma wspólnego z
edukacją. No i znalazłam:
Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał
książkę pod tytułem „The Dot", której
bohaterką jest mała dziewczynka o
imieniu Vashti. Dziewczynka dzięki
malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Historia ta zainspirowała
nauczycieli, bo przecież w każdym
17

z nas tkwią talenty i tak w 2008 roku
powstał Międzynarodowy Dzień
Kropki. Celem tego nietypowego
dnia jest wzbudzenie u dzieci i
młodzieży kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia,
działania. Zwykle obchody Dnia
Kropki zaczynają się od przeczytania
lub obejrzenia historii małej Vashti, a
następnie stworzenia własnego
znaku. Nauczyciele organizują zajęcia, które pomagają dzieciom odkryć
ich talenty i motywują do dzielenia się
swoją mocną stroną. Niezależnie od
wieku, każdy z nas ma jakiś talent,
dlatego Dzień Kropki można obchodzić tak samo z przedszkolakami,
gimnazjalistami, jak i z seniorami. To
właśnie 15 września tysiące nauczycieli na świecie dołącza do tej wyjątkowej akcji. Było mało czasu, ale
Pani Dyrektor wyraziła zgodę, by u
nas taki dzień przeprowadzić w
chętnych klasach - już 14 września
podczas godzin wychowawczych.
Tak też się stało.
Były to tylko fra-gmenty z „odgórnych” założeń tego dnia.
1. Uczniowie obejrzeli ﬁlm o małej
Vashti.
2. W klasach odbyła się pogadanka na
temat talentów i pasji. Zwracano

uwagę na rolę nauczycieli, opiekunów, mentorów, bliskich, którzy mieli
wpływ na to, że staliśmy się wartościowsi, takich, którzy nas nauczyli
czegoś WIELKIEGO, pomogli znaleźć
nasze mocne strony.
3 Klasy wzięły udział w konkursie na
ułożenie jak najdłuższego zdania,
którego wszystkie wyrazy rozpoczynają się na literę O.
Wyniki konkursu:
I miejsce - klasa IIa (wychowawca
– Elżbieta Klonowska),
 I I miejsce - klasa I I b (wychowawca – Agata Wojciechowska),
 I I I miejsce - klasa I I I c (wychowawca – Grażyna Stypczyńska),
 IV miejsce - klasa I e (wychowawca
– Dominika Wysocka).


Uczniowie zwycięskiej klasy ułożyli
zadnie z 48 wyrazów! Wszystkie klasy
wykazały się ogromną twórczością.
15 września młodzież z klasy I I a
została nagrodzona pamiątkowym
dyplomem i słodką kropką.
.
Agata Wojciechowska

EUROWEEK – Szkoła Liderów 2016
Od 3 do 7 września uczniowie naszej
szkoły, już po raz siódmy mieli możliwość uczestniczyć w obozie EUROWEEK - Szkoła Liderów, tym razem w
Długopolu Zdrój. Jak co roku inicjatorem
i organizatorem wyjazdu była Pani Lucyna Taraska. Podczas pobytu mieliśmy
szansę poprawić swoje umiejętności w
posługiwaniu się językiem angielskim
oraz nawiązać kontakty z wolontariuszami z różnych krajów, m.in. z Meksyku, Ugandy, Łotwy czy Włoch.
Uczestniczyliśmy w zajęciach integracyjnych, grach, rozmowach oraz
oglądaliśmy prezentacje dotyczące
różnych krajów. Oprócz tego wybraliśmy się na wycieczkę do Międzygórza,
gdzie podziwialiśmy piękne widoki
górskie. Wszyscy wróciliśmy z pełną
satysfakcją, nowymi znajomościami
oraz masą wspaniałych wspomnień.
W wyjeździe wzięli też udział uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy oraz z Zespołu Publicznych Szkół
w Piechcinie - w sumie aż 71 osób.
Iza Marczak, kl. II LO

Narodowe
czytanie
3 września w Zespole Szkół nr 1 w
Barcinie odbyła się piąta edycja akcji
Narodowego Czytania pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy. W tym roku drogą
losowania wybrano utwór „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza - powieść
historyczną, którą przetłumaczono do
tej pory na pięćdziesiąt języków.
Już od wczesnych godzin rannych przy
ulicy Polnej można było usłyszeć muzykę
z ﬁlmu „Quo vadis”, zaś uczniowie
naszej szkoły przebrani w togi, rozdawali mieszkańcom miasta ulotki z programem i zachęcali do wzięcia udziału w
imprezie. Plac przed budynkiem Zespołu
Szkół zadziwiał tego dnia kolorowymi
karteczkami z sentencjami pisarza, które
rozwieszone zostały na drzewach i

krzewach. Punktualnie o godzinie
11.00 zebranych powitał Burmistrz
Barcina Pan Michał Pęziak. Następnie
głos zabrały prowadzące akcję Dyrektor Biblioteki Miejskiej Pani
Grażyna Szafraniak oraz Dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 Pani Marzena Wolska, które odczytały list Prezydenta
RP. Napisał on m. in., że „Quo vadis”
to piękna książka o zwycięstwie
prawdy i miłości - historia wiary, która pozwala budować silne więzi
kształtujące wspólnotę. Stanowi
opowieść o triumﬁe odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w
imię fundamentalnych idei”. Następnie Pani Marlena Korgul - nauczyciel
języka polskiego i Konrad
Wachowski- uczeń Liceum Ogólnokształcącego przybliżyli zgromadzonym sylwetkę Henryka Sienkiewicza oraz informacje związane z
wybranym utworem. Po tym wprowadzeniu Panie Dyrektor zaprosiły

do wysłuchania fragmentów powieści „Quo vadis”. Wśród czytających
znaleźli się: Burmistrz i Wiceburmistrz Barcina, Dyrektorzy placówek
oświatowych, Dyrektor MDK, Dyrektor DPS, a także przedstawiciele
barcińskiej biblioteki, straży pożarnej, przedsiębiorców i Uniwersytetu
III Wieku. Naszą szkołę reprezentowała Pani Grażyna Stypczyńska nauczyciel matematyki, Pan Tomasz
Woźnicki - wicedyrektor ZS nr 1 oraz
uczennica liceum Natalia Szczepaniak. Piękne stroje z epoki, w które
ubrani byli czytający, pozwoliły
przenieść się w starożytny czas.
Nie zabrakło nagród dla słuchaczy,
których czujność sprawdzały w
krótkich quizach prowadzące.
Wystąpiła też Pani Olga Gralak Ćwikła, która wygłosiła krótką
prelekcję na temat mody starożytnych Rzymian. Na koniec podsum0wano konkurs internetowy,
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dotyczący życia i twórczości Henryka
Sienkiewicza, ogłoszony przez
Bibliotekę Miejską w Barcinie z okazji
Roku Sienkiewicza. Bezkonkurencyjny okazał się absolwent
naszego liceum Michał Kozłowski.
Ogłoszono także wyniki konkursu na
najstarsze wydanie powieści „Quo
vadis”. W czasie imprezy można też
było obejrzeć wystawę o Henryku
Sienkiewiczu oraz przybić okazjonalną pieczęć do prywatnych wydań
„Quo vadis”. Ci, którzy nie posiadali
tej powieści w swoich zbiorach, mogli
ją zakupić na wystawionym przez
barcińską księgarnię stoisku. Dopisała aura, słuchacze oraz dobry
nastrój, dlatego już dziś zapraszamy
na kolejną edycję Narodowego Czytania.
H. P.
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W poniedziałek 19.09.2016 r.
uczniowie klas II i III liceum pojechały do
Torunia na Salon Maturzystów Perspektywy 2016. To największa w kraju
edukacyjna kampania informacyjna,
przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na
studia. Obszerny hol w budynku głównym UMK wypełniły stoiska wielu uczelni z całej Polski. Można było tam pozyskać informacje nt. wymagań rekrutacyjnych na konkretne kierunki studiów.
Taka wiedza pozwala odpowiednio
wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe. Uczniowie mogli również uzyskać komplet porad i informacji na temat
matury bezpośrednio od Ekspertów
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Ponadto dla wszystkich odwiedzających
Salon zorganizowano spotkania warsztatowe oraz prezentacje efektywnych
metod uczenia się i zwalczania maturalnego stresu, była też możliwość konsultacji z fachowymi doradcami kariery.
Licealiści wrócili do Barcina z bagażem
cennych informacji. Czy wykorzystają je
we właściwy sposób? Czas pokaże.

Iwona Zbieranek

Nasze spotkanie
z Fletnią Pana
Grupa gimnazjalistów z p. Joanną
Kranc, wybrała się na koncert Olega
Dowgala - muzyka pochodzenia
ukraińskiego, który odwiedził Bibliotekę
Publiczną w Barcinie w środę 21
września. Pracuje on w Filharmonii
Lwowskiej oraz jest wykładowcą w
Wyższej Szkole Muzycznej we Lwowie.
Gra na ﬂetni Pana. Jest to dość nietypowy, ale interesujący instrument.
„Pokochawszy młodą Syrinks,
córkę bożka rzecznego Ladona, chodził
za nią Pan po całych dniach i prosił, żeby
została jego żoną. Nieszczęśliwa
dziewczyna, nie mogąc pozbyć się
natręta, westchnęła do bogów o pomoc;

ci przemienili ją w trzcinę. Widząc
to Pan poznał, że jest brzydki i było
mu bardzo smutno. Usiadł wśród
owej trzciny i płakał żałośnie. Wiatr
zaś potrząsał trzciną rosnącą nad
brzegiem strumienia i Panu, zasłuchanemu w szum wiatru i szmer wody płynącej, zdawało się, że i roślina
wydaje takie same dźwięki żałosne.
Uciął z niej kilka łodyg, zrobił z nich
siedem piszczałek nierównej długości, połączył je razem w jednym szeregu i tak powstała ulubiona fujarka
pastusza, zwana syryngą. Pan wygrywał na niej swe żale za piękną nimfą”
Jan Parandowski, „Mitologia"

Tak oto wg „Mitologii” powstał instrument, który wspaniałymi dźwiękami uwodzi ludzi już od najdawniejszych czasów, aż po dzień dzisiejszy.
Pan Oleg zaprezentował utwory
poważne i rozrywkowe. Po koncercie
można było kupić płyty wraz z autografem. Panowała przyjemna atmosfera, a piękna muzyka wydobywająca
się z tego niezwykłego instrumentu,
wpływała niezwykle kojąco na słuchaczy.
Wiktor Marcinkowski, kl. I c
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Tesco – decydujesz, pomagamy
Dzięki pozyskanym funduszom w
ramach programu „Tesco - decydujesz, pomagamy” w naszej szkole
rozpoczął się cykl zajęć o zdrowym
odżywianiu.
Uczestnicy sobotnich spotkań pn.
„Chwila oddechu" już w sierpniu i
wrześniu przygotowywali kolorowe
kanapki oraz sałatkę owocową.
Smacznie i zdrowo będą też gotować
uczniowie podczas poniedziałkowej
terapii kuchennej. Natomiast 28
września w świetlicy odbędzie się
pierwsza Zdrowa Środa, na którą
zaprosiliśmy przedstawicieli klas IVVI ze szkół podstawowych naszej
gminy. Razem z panią psycholog i
pedagog uczniowie będą zgłębiać
tajniki zdrowego śniadania. Już w
październiku w szkole zostanie zainstalowane źródełko pozwalające
na nieograniczony dostęp do pitnej
wody.
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Turniej darta
18 września na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Barcinie odbył się "II
Turniej Darta 301" dla osób dorosłych.
Od godziny 17:00, rywalizację toczyło
między sobą czternastu zawodników i
zawodniczek. Po blisko dwugodzinnej i
półgodzinnej walce przy tarczy najlepszym rzucającym okazał się Joachim
Zakopiec, który w wielkim ﬁnale imprezy
ograł Piotra Kaźmierczaka. Trzecie miejsce wywalczył sobie Arkadiusz Boniecki,
po wygranej w małym ﬁnale pocieszenia
z Maciejem Dobrogoszcz. Dla najlepszej
trójki przygotowane zostały pamiątkowe statuetki. Zawody przygotował i
poprowadził Animator Sportu - Damian
Kaśków.

I EDYCJA

1. Joachim Zakopiec
2. Piotr Kaźmierczak
3. Arkadiusz Boniecki
4. Maciej Dobrogoszcz
5. Karol Przybylski
5. Arkadiusz Kruszyński
7. Radosław Wisz
7. Maksymilian Kasprowicz
9. Damian Kaśków
9. Justyna Kruszyńska
9. Monika Boniecka
9. Adam Kwaśnik
13. Romana Chęś
13. Mateusz Kranz
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Podsumowanie Małej Ligi Mistrzów
Za nami kolejna już 21 edycja
Małej Ligi Mistrzów! Rozgrywki
piłkarskie, które odbywały się na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1
w Barcinie, gościły szeroką grupę
zawodników, począwszy od najmłodszych adeptów grających w kategorii wiekowej Żaków (2008-2007),
przez Orlików (2006-2005), Trampkarzy (2004-2001), po najstarszych
Juniorów (2000-1999)! Swoje zmagania na sztucznej murawie rozpoczęliśmy równo 04 lipca - turniejem
inauguracyjnym wśród Żaków, a
zakończyliśmy je 04 września meczami pokazowymi Małej Ligi
Mistrzów oraz Galą Finałową z wręczeniem nagród! Różnorodność
umiejętności w poszczególnych
kategoriach wiekowych pozwoliła na
lepszą selekcję i pogląd na talenty
konkretnych graczy i zespołów.
Zdecydowanie łatwiej zatem było
"wyłowić" młode gwiazdy oraz
graczy, którzy zrobili największy
progres w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie w naszych dwumiesięcznych rozgrywkach udział
wzięło stu 152 graczy! Rozegrano
łącznie 99 spotkań ligowych o
punkty, które trwały blisko 1950
minut.., czyli około 32,5h gry!) Strzelono razem 522 przepiękne arcyważne bramki! Na listę strzelców
wpisało się 85 kopaczy ze wszystkich
14 ekip, które wystartowały sezonie!
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III Memoriał Piłkarski
im. Zenona Rydlewskiego
W sobotę 03 września 2016 od na
Stadionie Lekkoatletycznym w Barcinie
rozegrany został III Memoriał Piłkarski
im. Zenona Rydlewskiego.
W zawodach wzięli udział Żacy - jedni
z najmłodszych piłkarzy. Do gry przystąpiło łącznie sześć ekip reprezentujących
pięć klubów piłkarskich z naszego
regionu. Na zaproszenie Pana Huberta
Łukomskiego pozytywnie odpowiedziały: Notecianka Pakość, Jeziorak
Żnin, Wisełka Bydgoszcz oraz Gopło
Kruszwica. Barcin reprezentował
miejscowy U K S pod wodzą trenera
Daniela Guzy i Mateusza Marnochy.
Swoją obecnością imprezę zaszczycili
zaproszeni goście: Krystyna Bartecka –
Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Barcinie, Michał Pęziak – Burmistrz Barcina, Lidia Kowal – Zastępca Burmistrza
Barcina, Stefan Firszt – Radny Rady
Powiatu Żnińskiego, Rafał Rydlewski,
Hubert Łukomski, Paweł Ratajczak,
Elżbieta Kołodziejska – Radni Rady
Miejskiej w Barcinie, Henryk Popławski –
Radny Rady Miejskiej w Barcinie, Prezes
Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Barcinie, Małgorzata Dziadek – Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Barcinie, Włodzimierz
Osuch – Prezes Pomorsko Kujawskiego
Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej
Sampo w Barcinie, Beata Gaik-Mazurek –
Prezes Zarządu Barcińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz Ewa

Sikora – córka Zenona Rydlewskiego.
Dla większości z małych piłkarzy z
Barcina była to pierwsza w życiu
okazja do rywalizacji z rówieśnikami.
Na odprawie zaplanowanej na
godzinę 08:50, przyjęto system gry
„każdy z każdym”, długość meczu
ustalono na 2 x 8 minut, drużynom
przedstawiono także kolej-ność w
jakiej przyszło zagrać każdej z nich. O
godzinie 09:00 otwarto zawody i
przystąpiono do zmagań ! Łącznie, w
ciągu prawie 240 minut gry
rozegrano piętnaście spotkań. Na
murawie barcińskiego stadionu
podziwiać tego dnia mogliśmy
dokładnie 58 młodych adeptów piłki
nożnej, którzy strzelili łącznie 47 goli!
Bramki zdobywane przez małych
piłkarzy niejednokrotnie były wspaniałej urody, podobnie jak niektóre z
zagrań, nie zabrakło także ducha
walki i emocji związanych z grą.
Najlepszymi z najlepszych okazali
się futboliści Notecianki Pakość I.
Zainkasowali oni największą ilość punktów, bo 13 i wyprzedzili bezpośrednio drugich kolegów z Wisełki
Bydgoszcz oraz trzecie Gopła Kruszwica. Tuż za nimi uplasowali się, jak
już wspomnieliśmy, debiutujący na
piłkarskich arenach reprezentanci
Barcina. Piątą lokatę zajął drugi

zespół Notecianki Pakość, a szóstą
zespół Jezioraka ze Żnina. Miano
najlepszego strzelca bez wątpienia
zasłużenie wywalczył Paweł Czkalski
z Notecianki Pakość, który zdobył
łącznie 10 bramek w czterech spotkaniach. Najlepszym golkiperem został
Mikołaj Kwiatkowski – również z
Notecianki Pakość - w całym turnieju
dał się pokonać rywalom tylko jeden
raz, co było nie lada osiągnięciem.
Wyłoniono również najlepszego
zawodnika całego Memoriału. Wielu
zawodników tego dnia popisało się
wspaniałymi umiejętnościami piłkarskimi, ale ostatecznie MVP wybrano
Aleksa Rogóża – gracza Wisełki
Bydgoszcz. Dodatkowo organizatorzy postanowili nagrodzić najmłodszego zawodnika tego turnieju.
Okazało się, że został nim piłkarz
Notecianki Pakość urodzony jeszcze
w lipcu 2011 roku – Piotr Cecelon.
Każdy z zespołów otrzymał okazały
Puchar okolicznościowy oraz dylom.
Pierwsza trójka w zamian za swoje
osiągi na boisku, nagrodzona została
też pamiątkowymi medalami! Najlepsi piłkarze otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów imprezy!
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Kujawsko-Pomorska Paraolimpiada
Dzieci i Młodzieży
W sobotę 10 września na Stadionie
Lekkoatletycznym w Barcinie odbyła
się Kujawsko-Pomorska Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży. Impreza
została zorganizowana przez Stowarzyszenia Sportowe „Sokół” w Barcinie we współpracy z Barcińskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z
o.o.. Paraolimpiada została zrealizowana w ramach zadania publicznego pn. „Kujawsko-Pomorska
Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży”
d o ﬁn a n s o w a n e g o p r z e z U r z ą d
M a r s z a ł k o w s k i Wo j e w ó d z t w a
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Pani Beata Gaik-Mazurek – Prezes Zarządu BOSiR Sp. z o.o. Zawodnicy mierzyli się w następujących
konkurencjach: bieg na 100 metrów,
bieg na 400 metrów, skok w dal,
pchnięcie kulą oraz wyścig na 100
metrów na wózkach. Rywalizowano
w trzech kategoriach wiekowych:
klasy IV-VI SP, gimnazja oraz szkoły
ponadgimnazjalne. Do rywalizacji
przystąpiło 47 zawodników reprezentujących 8 placówek: Stowarzyszenie Start w Bydgoszczy, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Dębowej Łące, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Toruniu,
Zespół Szkół nr 6 w Toruniu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Warlubiu, Szkołę Podstawową w
Piechcinie, Szkołę Podstawową nr 1 w
Barcinie oraz Szkołę Podstawową nr
2 w Barcinie.
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Turniej Piłki Nożnej
Środowiskowych
Domów
Samopomocy
W piątek 16 września 2016 na
Stadionie Lekkoatletycznym w Barcinie
odbył się Turniej Piłki Nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy.
Organizatorami tego wydarzenia byli
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
w Barcinie. Turniej odbył się w ramach
E u r o p e j s k i e g o Ty g o d n i a S p o r t u kampanii, którą w naszym kraju realizuje
Ministerstwo Spotu i Turystyki. W
zawodach wzięło udział 6 drużyn z
Inowrocławia, Strzelna, Nakła nad
Notecią, Janikowa, Żnina i Barcina.
Mecze podczas turnieju trwały 10 minut,
w każdej drużynie na boisku przebywało
jednocześnie 5 zawodników. Turniej
podzielono na fazę grupową i pucharową, podczas których rozegrano łącznie
9 spotkań w których padło aż 35 bramek.
Najlepszym zespołem okazali się
gospodarze z Środowiskowego Domu
Samopomocy w Barcinie, drugą lokatę
zajęła drużyna ze Żnina, a na trzeciej
uplasowali się zawodnicy z Janikowa.
Każda drużyna biorąca udział w
zawodach otrzymała nagrody rzeczowe
i dyplomy. Oprócz nagród zespołowych
wręczono też indywidualne: wyróżniono najlepszego strzelca (Przemysław Lisiecki – Ś D S Barcin, 9 bramek), najlepszego bramkarza (co ciekawe wyróżnienie otrzymała jedyna
kobieta grająca na tej pozycji w turnieju,
Justyna Sypniewska – ŚDS Inowrocław)
oraz najlepszego zawodnika (ten tytuł
po konsultacjach opiekunów ostatecznie otrzymało dwóch graczy: Piotr
Wójcik – ŚDS Żnin oraz Rafał Nowak –
ŚDS Nakło nad Notecią). Oﬁcjalnego
zamknięcia turnieju i dekoracji dokonały:
Pani Beata Gaik-Mazurek (Prezes Zarządu BOSiR Sp. z o.o.) oraz Pani Agnieszka
Kaniuka (Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Barcinie).
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OSHEE Barcin Biega
Dokładnie 156 uczestników w
sobotę 24 września 2016 wzięło
udział w IV Edycji Biegów Ulicznych
„OSHEE Barcin Biega”.
Już od wczesnych godzin porannych na barcińskim Stadionie Lekkoatletycznym biegały dzieci w rożnych
kategoriach wiekowych. W biegach
dla dzieci, sędziowanych tradycyjnie
przez Panów Janusza Krause i Jacka
Ojczenasza, wystartowało przeszło
100 najmłodszych sympatyków biegania. Uczestnicy tych biegów pobiegli na 100, 300 metrów. Dzieciom
towarzyszyli także licznie zebrani
rodzice. Wszyscy uczestnicy biegów
dostali pamiątkowe dyplomy, gadżety i łakocie, a najlepszych uczestników biegu na 300 metrów dodatkowo nagrodzono medalami i drobnymi upominkami. Atrakcje dla dzieci uzupełnił dmuchany plac zabaw, na
który złożyło się pięć różnych urządzeń oraz stoisko z watą cukrową i
popcornem.
O godzinie 11 ze stadionu wystartował bieg główny na dystansie 10
kilometrów, który poprzedziła rozgrzewka z Magdaleną Zawer. Sygnał
do startu, z broni czarnoprochowej
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udostępnionej przez Piechcińskie
Bractwo Kurkowe, oddał Burmistrz
Barcina Pan Michał Pęziak. Na linii
startu stawiło się 132 zawodników.
Trasa prowadziła ulicami Barcina
przez Wolice do Wójcina i z powrotem, zawodnicy startując i ﬁniszując
musieli także okrążyć prawie całą
bieżnię, co z pewnością było pięknym
obrazkiem.
Pięć minut później Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie,
Pani Krystyna Bartecka kolejnym
wystrzałem dała znak do startu
uczestnikom marszu Nordic Walking
na dystansie 5 kilometrów. Chwilę
później Zastępca Burmistrza Barcina
Pani Lidia Kowal oraz Prezes Zarządu
BOSiR Sp. z o.o. wystartowały biegi
dla gimnazjalistów na 1000 metrów
kolejno dziewcząt i chłopców.
Najlepsi uczestnicy i uczestniczki
biegu na 1000 metrów także otrzymali medale i drobne upominki. Na
początku pogoda trzymała organizatorów i uczestników długo w niepewności, jednak w najważniejszym
momencie, około godziny 11 , można

było cieszyć się z pięknych warunków
do biegania i marszu.
Pierwsi biegacze na linii mety
pojawili się już ok 35 minut po starcie.
Jako pierwszy 10 kilometrową trasę
przebiegł ubiegłoroczny triumfator –
Zbigniew Kledzik z Chomiąży Szlacheckiej. Linię mety przekroczył dokładnie po 35 minutach i 16 sekundach od startu. Pozostałe dwa miejsca na podium w kategorii open zajęli
Sylwester Tuczyński z Bydgoszczy z
czasem 35 minut 45 sekunda oraz Tomasz Chawawko z Dębna z czasem 36
minut 50 sekund.
Około godziny 13 odbyła się
dekoracja zwycięzców w kategoriach
open dla biegu głównego i marszu
Nordic Walking oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych
biegu głównego. Trzy pierwsze
kobiety i trzej pierwsi mężczyźni w
biegu głównym otrzymali oprócz
nagród ﬁnansowych i rzeczowych
roczny zapas napoju izotonicznego
produkowanego przez naszego
sponsora tytularnego - ﬁrmę OSHEE
Polska.

Vademecum

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograﬁcznie gmina na-leży do Pałuk i leży na
Szlaku Piastowskim.
Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i
usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Sąsiaduje
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie,
Pakość, Dąbrowa i Żnin.
Barcin, stanowiący siedzibę władz
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym
ośrodkiem administracyjno-usługowym i
mieszkaniowym. Charakterystycznym
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu
przestrzennego na dwie odmienne jednostki - stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający
wielowiekowe tradycje stary Barcin
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej
części miasta.
Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska,
Gulczewo, Józeﬁnka, Julianowo, Kania,
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin,
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice,
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo,
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest
na 14 sołectw. Trzy największe wsie Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej.
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000
osób. Największym skupiskiem ludności
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób.
Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%),
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione 1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
skupiających ludzi aktywnych.

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak
Zastępca Burmistrza Barcina: Lidia Kowal
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin

Przedszkole nr 1 w Barcinie
ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie
ul. Lotników 13, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

Przedszkole nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 54

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92

Przedszkole nr 3 w Barcinie
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93

Ośrodek Zdrowia
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98

Przedszkole w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78

Pogotowie Ratunkowe
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999

Szkoła Podstawowa nr 1
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie
ul. Plac 1.Maja 8, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 22 69

Gminna Straż Pożarna w Barcinie
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90
Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92
Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29
Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin
tel. +48 52 383 70 86
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl
Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 34 48
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a
88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

Straż Miejska w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
pokój nr 11a i 11b
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl
Komisariat Policji
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 303 33 30
Dom Pomocy Społecznej
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 40
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 20 79
Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784178-170
Wypożyczania rowerów w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin
tel. 784-178-170
Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 64 03
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 32 67

nowy internetowy
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wrzesień 2016
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Karetka dla ośrodka zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie kupił
nowy ambulans transportowy typu
A2 z wyposażeniem medycznym. Pojazd za 191.013,81 zł dostarczyła ﬁrma
AMZ-KUTNO S.A. Fabrycznie nową i
doskonale wyposażoną karetkę odebrało Kierownictwo SPZOZ w Barcinie Dyrektor Alicja Wiczewska, Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Dariusz Drzewiecki, Kierownik Pracowni
Rehabilitacji Grzegorz Trawiński i
Główny Księgowy Krzysztof Sobczak.
Jarosław Drozdowski

Wycieczka
po Barcinie
Gminna Rada Seniorów podjęła
inicjatywę zorganizowania wycieczki
objazdowej po terenie gminy Barcin
dla mieszkańców, którzy ukończyli
90 rok życia. Przewodniczący Andrzej
Szczepański z członkami GRS osobiście wręczył uczestnikom wycieczki
zaproszenia. W wyjeździe wzięło
udział 10 seniorów z opiekunami i
pomysłodawcami przedsięwzięcia.
Przejazd zapewniły samochody

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy”, PPU WODBAR sp. z o.o., Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
PUT „Ekopol-Tourist”. Seniorzy mieli
okazję do porównania dzisiejszej
gminy z tą, jaką znają sprzed lat.
Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od
Hali Widowiskowo-Sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana
Brzechwy, gdzie seniorzy mogli
podziwiać układ choreograﬁczny
Marsza Radeckiego do muzyki
Johanna Straussa w wykonaniu
około 100 uczniów i nauczycielek.
Następnie uczestnicy wycieczki
dokończenie na str. 2

przeszli na basen, gdzie od strony kawiarenki obejrzeli zajęcia nauki pływania. Po
krótkim spacerze lub przejeździe seniorzy z opiekunami dotarli na stadion miejski. Dalsza trasa wiodła do Zespołu Szkół
nr 1 w Barcinie. Tam uczniowie pokazali,
jak pracują w Multimedialnym Centrum
Informacyjnym, czyli w czytelni wyposażonej w komputery i projektor multimedialny. Kolejnym punktem programu
była stanica i przystań żeglarska oraz
trakt spacerowy wzdłuż Noteci.
Niektórym seniorom udało się podziwiać otoczenie Noteci z mostu, a inni z
pomocą opiekunów wybrali się na krótki
spacer traktem nadnoteckim. Ostatnim
punktem trasy wycieczkowej była Góra
Św. Wojciecha. Zakończenie wycieczki
odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, gdzie dyrektor placówki z
pracownikami podjęła wszystkich uczestników kawą, herbatą, ciastem i owocami oraz opowiedziała o historii biblioteki, jej ofercie i osiągnieciach. Nie obyło
się bez wspomnień. Na ekranie wyświetlano dawne i obecne zdjęcia z gminy
Barcin, a seniorzy recytowali wiersze, w
tym również swojego autorstwa.
Spotkanie podsumował Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Andrzej
Szczepański, który podziękował osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji wycieczki po Barcinie.
Jarosław Drozdowski

Nauczyciele
mianowani
26 sierpnia 2016 roku Zastępca Burmistrza Barcina Lidia Kowal wręczyła akty
nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły Agnieszka Zakopiec z
Przedszkola nr 2 w Barcinie i Klaudia Klóskowska z Przedszkola nr 3 z oddziałem
żłobka w Barcinie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek Sylwia
Hoﬀmann-Sobczak i Lidia Szałkowska.
Jarosław Drozdowski
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Dożynki powiatowe w Rogowie
W niedzielę 28 sierpnia 2016 roku
w Rogowie odbyły się Dożynki Powiatowe. Święto plonów na zakończenie
żniw i prac polowych zgromadziło
mieszkańców Pałuk przy ołtarzu,
wieńcach i chlebie, by podziękować
rolnikom za całoroczny trud i zbiory.
Delegację Gminy Barcin stanowili
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka, Burmistrz Barcina
Michał Pęziak, starostowie dożynek
pani Marzena Czyżewska i pan Sebastian Dudek. Po dziękczynnej Mszy
Świętej Starosta Żniński Zbig-niew
Jaszczuk uhonorował wyróżniających się rolników. Z inicjatywy Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Barcinie
wyróżnienie otrzymał pan Dariusz
Sosnowski, który prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha w
Sadłogoszczy. Pan Dariusz w czerwcu 2011 roku po ukończeniu nauki w
technikum rolniczym w Kościelcu,
przejął rolę od rodziców Jadwigi i
Zbigniewa Sosnowskich. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę
bydła mlecznego i opasowego oraz
produkcję roślinną. Stado liczy 27
krów, 20 opasów i 15 jałówek.
Rocznie odstawianych jest 150.000
litrów i 10 opasów. W 2016 roku pan
Dariusz zwiększył liczebność stada,
dokupił gruntów i pozyskał unijne
dotacje. Dzięki wsparciu z programu
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020
zakupił maszyny uprawowo-siewne,
prasę i opryskiwacz. Pięć lat temu pan
Dariusz skorzystał z programu Młody
Rolnik i kupił ciągnik z pługiem. Dzięki
środkom zewnętrznym i własnym
gospodarstwo wyposażone jest w
niezbędny sprzęt rolniczy. Produkcja
roślinna prowadzona jest na gruntach IV, V i VI klasy bonitacji. Uprawiane są zboża potrzebne do hodowli zwierząt – jęczmień, pszenżyto,
pszenica, użytki zielone (łąki i
lucerna) oraz kukurydza na kiszonkę.
Buraki cukrowe odstawiane są do
Cukrowni Nakło. W gospodarce i

pracach polowych pana Dariusza
wspierają doświadczeni rodzice i
młodszy brat Łukasz. Pan Dariusz gra
amatorsko w piłkę nożną w Barcińskiej Lidzie Orlika i Piłkarskim Turnieju
Wsi reprezentując sołectwo Sadłogoszcz. W powiatowym konkursie
gminnych wieńców dożynkowych
zwyciężył gospodarz dożynek. Gmina
Barcin podobnie jak przed rokiem
zajęła trzecie miejsce. W części ar-

tystycznej odbyły m.in. inscenizacja
w wykonaniu dzieci i młodzieży z
Zespołu Publicznych Szkół w Rogowie, występ zespołu „Aster”, festyn
rodzinny, występ Kabaretu Grzegorza Stasiaka oraz koncerty Pameli i zespołu Soleo. Święto plonów zakończyła zabawa taneczna z zespołem
Lajoszband.

Zachowaj
Trzeźwy Umysł

tycznych, spotkań, konkursów. W konkursie plastyczno-literackim „Pod
dobrą opieką” nagrodę główną zdobyła Zuzanna Krych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia
w Barcinie. Dziewczynka namalowała
pracę farbami akrylowymi na płótnie
ukazującą postać mamy i siebie z
psem i kotem – dorosły opiekuje się
dzieckiem, a ono troszczy się o zwierzęta. Organizatorzy kampanii docenili również prace Bruna Maciejewskiego i Jagody Rucińskiej ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie oraz Agaty Muranty i Klaudii Pawlak z Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie. Spotkanie samorządowców, laureatów i
dokończenie na str. 4
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W 2016 roku kampania Zachowaj
Trzeźwy Umysł „Dobra opieka – udany start w dorosłość” zakłada wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku
opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń
wynikających z nadopiekuńczości i
braku opieki oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć proﬁlak-

Jarosław Drozdowski

nauczycieli uczestniczących w akcji
proﬁlaktyczno-edukacyjnej odbyło się
19 września br. w ratuszu. Tegoroczny
konkurs był okazją, by odpowiedzieć
sobie na pytanie, czym są opiekuńcze
skrzydła rodziców oraz na czym polega
dbałość, pielęgnacja i ochrona.
Jarosław Drozdowski

100-lecie
harcerstwa
w Barcinie
Zuchowie, harcerze, instruktorzy i
harcerze starsi, żeglarze i samorządowcy oraz przyjaciele i sympatycy barcińskiego harcerstwa posadzili 100
drzew w Barcinie przy ul. Pakoskiej i
Jakuba Wojciechowskiego z okazji jubileuszu 100-lecia I Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Barcinie.
Jarosław Drozdowski
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Budżet obywatelski 2017 – wyniki konsultacji
Od 1 do 15 września 2016 roku
mieszkańcy Barcina i sołectwa Piechcin mogli zadecydować na co przeznaczone zostanie 370.000 zł ze środków budżetu gminy Barcin w 2017 r.
Uprawnionych do głosowania było
łącznie 9800 osób, z czego 6333 w
Barcinie i 2467 w Piechcinie. Głosów
oddało łącznie 1205 osób (frekwencja
12,295 %), w tym w Barcinie 763 osoby
(12,048 %) i w Piechcinie 442 osoby
(17,916 %).
Barcin
763 - osób wzięło udział
Rozkład płeć:
446 (58,45%) Kobiety
317 (41,55%) Mężczyźni
Rozkład wiek:
<18: 37 (4,85%)
18-24: 100 (13,11%)
25-50: 331 (43,38%)
>50: 295 (38,66%)

Roboty budowlane
i drogowe w Barcinie
Gmina Barcin zleciła ﬁrmie PKKBUD Przemysław Kawka z Barcina
budowę parkingu i utwardzenia
terenów z kostki betonowej w mieście o łącznej wartości 276.053,00 zł.
9 września 2016 roku Burmistrz
Barcina Michał Pęziak i właściciel
ﬁrmy PKK-BUD Przemysław Kawka
podpisali trzy umowy dotyczące
budowy parkingu i utwardzenia
terenów z kostki betonowej o łącznej
wartości 276.053,00 zł. Lokalny
przedsiębiorca przyjął do wykonania
roboty polegające na budowie parkingu wraz z oświetleniem na działce
nr 81/28 przy ul. Artylerzystów w
Barcinie (199.720,00 zł), utwardzeniu
terenu kostką betonową pomiędzy
ulicami Artylerzystów i Dra Krzysia w
Barcinie (17.896,00 zł) oraz utwardzeniu terenu z kostki betonowej za
Przedszkolem nr 1 w Barcinie (58.437,00 zł). Roboty budowlane i drogowe powinny zostać zrobione do
końca października. Kierownikiem

Oddane głosy:
 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy LWP –
544 (36.29%)
 Budowa kompleksowego boiska
do siatkówki plażowej w Barcinie
– 372 (24.82%)
 Tajemnice pałuckich legend – 276
(18.41%)
 SymPaTyczna Olimpiada – 267
(17.81%)
 Po Barcinie z Jakubem Wojciechowskim – 40 (2.67%)
Piechcin
442 - osób wzięło udział
Rozkład płeć:
255 (57,69%) Kobiety
187 (42,31%) Mężczyźni
Rozkład wiek:
<18 16 (3,62%)
18-24 44 (9,95%)
25-50 197 (44,57%)
>50 185 (41,86%)
budowy jest Jan Cabaj, a obowiązki
inspektora nadzoru pełni Krzysztof
Kowalski. Zakres zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok obejmuje budowę parkingu z kostki betonowej
pomiędzy ulicami Artylerzystów i Dra
Krzysia w Barcinie, łącznie z odwodnieniem i oświetleniem. W ramach
inwestycji powstanie droga manewrowa (444 m2), chodnik (11 m2) i
miejsca postojowe (595 m2). Zadania

Oddane głosy:
 Budowa ulicy Ogrodowej w Piechcinie – 160 (35.32%)
 Nasz Pumptrack w Piechcinie –
lubimy to miejsce – 78 (17.22%)
 Budowa fontanny w Parku w Piechcinie – 27 (5.96%)
 Zadaszenie stałe lub typu markiza
tarasowa przy świetlicy wiejskiej
w Piechcinie w Parku 100-lecia – 16
(3.53%)
Zespół ds. budżetu obywatelskiego
zarekomendował realizację sześciu
zadań, w tym czterech w Barcinie
(242.525 zł) i dwóch w Piechcinie
(104.000 zł), z najwyższą liczbą głosów.
Jarosław Drozdowski

związane z utwardzeniem terenu kostką betonową obejmują drogę wewnętrzną (145 m2) pomiędzy ulicami
Artylerzystów i Dra Krzysia oraz teren
(435 m2) i chodnik (92 m2) za Przedszkolem nr 1 w Barcinie oraz wykonanie odwonienia nawierzchni.
Jarosław Drozdowski
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