nowy internetowy

Gminne Pismo Lokalne
wydawane przez
Miejski Dom Kultury
w Barcinie

ISSN 1429-4370

maj 2017

nr 5 (231) ROK XXIV

Sukcesy
lekkoatletów

Marek Dyjak zaśpiewał w Barcinie
w numerze:

WYDARZENIA
 Rozwijamy skrzydła Polski
Lokalnej
 Barcin Moje Miasto Moja Mała
Ojczyzna
 Wspomnienia z Burundi
 Zabytki Łabiszyna
 Mistrzowie krasomówstwa
 T. Terlikowski w bibliotece
 Mój ulubiony bohater
 Spotkanie z redaktorem T.
Sianeckim
 Zabawa na całego
ODGŁOS MŁODZIEŻY
Bardzo ważne spotkanie w
Toruniu
 Dzień matki w naszej szkole
 Dom mojej przyszłości
 Jakub i Piotr z kolejnymi
sukcesami
 Matematyczne talenty


SPORT
Indywidualne Mistrzostwa
Powiatu Żnińskiego w
lekkoatletyce
 Sukcesy naszych lekkoatletów


SAMORZĄD
IX puchar i dyplom dla Barcina
Zbiórka krwi w Barcinie
Bieg i mityng we Włocławku
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej
 Dyrektor Marzena Wolska
 Sesja absolutoryjna
 Obrona cywilna wokół nas





i wiele innych

Marek Dyjak to postać, która już
ma status legendy. Artysta niepokorny, samotnik i indywidualista te cechy
najczęściej są wymieniane przez ludzi
związanych z muzykiem. Według Elżbiety Zapendowskiej, najbardziej
prawdziwy głos na polskim rynku muzycznym. Nagrał 9 płyt, ma za sobą
kilkanaście tras koncertowych, pojawiał się w duetach z Molestą Evenement, Peją, Katarzyną Nosowską,
dwukrotnie wystąpił w Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu oraz trzy
razy w Męskim Graniu. Dyjak to artysta z „wyższej półki”, fenomen, który
przyciąga koneserów dobrej muzyki.
Na jego ostatnim krążku „Pierwszy
śnieg” pojawiły się teksty Mirosława
Czyżykiewicza, Jana Kondraka, Jacka
Musiatowicza i Roberta Kasprzyckiego. Teksty dobrane przez muzyka

bezpośrednio odnoszą się do ostatnich wydarzeń z jego życia, a oprawa
muzyczna w postaci akordeonu,
trąbki, kontrabasu, pianina, perkusji,
dała mu duże pole do ich interpretacji, co już od lat jest atutem w jego wykonaniach. Klimatu stworzonego
przez muzyków – Marka Tarnowskiego, Jacka Małka oraz Marka Dyjaka,
słowami zobrazować się nie da, tego
trzeba po prostu posłuchać… najlepiej na żywo. W Barcinie można było
tego doświadczyć 19 maja.

2

Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej
Dnia 15 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego odbyła się debata lokalna
organizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Rozwijamy
skrzydła Polski lokalnej”, realizowana przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową wspólnie z
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest
PKO Bank Polski. Projekt został
objęty Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Tegorocznym tematem dyskusji
było budowanie wspólnot lokalnych – stanowiące punkt wyjścia
d o r e ﬂe k s j i n a d n a r z ę d z i a m i
rozwoju społeczności lokalnych.
W barcińskiej debacie uczestniczyło 40 reprezentantów różnych
grup społeczności lokalnej: gościliśmy osoby reprezentujące różne zawody, z różnym wykształceniem, pełniące różne funkcje w
instytucjach i organizacjach. Debata poprowadzona była przez
Magdalenę Popłońską – Kowalską, moderatora z FRSI. Przedsięwzięcie odbyło się w formie
warsztatów, w trakcie którego
uczestnicy wskazali na czynniki,
które łączą i wzmacniają daną
wspólnotę. Efekty i wnioski ze
wszystkich dyskusji, które odbywają się w tym tygodniu, w
około 55 bibliotekach w całej
Polsce zostaną przedstawione
opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz
na Kongresie Obywatelskim. Raport z debat zostanie wręczony
Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzejowi Dudzie. Podczas debaty materiały do audycji
nagrywało Radio PIK.
Anna Popielarz-Olszak
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Konkurs wiedzy o mieście,
gminie i powiecie po raz szesnasty
Konkurs „Barcin moje Miasto – Moja
Mała Ojczyzna” jest jednym z wielu
konkursów organizowanych corocznie przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy Barcin. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat
historii, kultury i życia społecznosamorządowego miasta i gminy Barcin oraz powiatu żnińskiego. Konkurs
odbywa się pod patronatem Burmistrza Barcina i jest współorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz
Gimnazjum nr 1 w Barcinie. 26 kwietnia 2017 roku odbyła się XVI edycja
konkursu. Do udziału zgłosiło się
siedem trzyosobowych drużyn,
reprezentujących szkoły: Szkoły
Podstawowe nr 1 i nr 2 z Barcina,
Szkoły Podstawowe z Piechcina oraz
Mamlicza, Gimnazjum nr 1 z Barcina,
Gimnazjum nr 2 z Piechcina oraz
Liceum Ogólnokształcące w Barcina.
Wysiłki drużyn oceniało jury w składzie: przewodnicząca Maria Siekierska - historyk, Jarosław Drozdowski z Referatu Promocji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz
Elżbieta Pałka, prezes Klubu Żeglarskiego „Neptun” z Barcina. Rywalizacja rozegrała się w trzech rundach –
podczas każdej rundy uczestnikom
konkursu zadano 10 pytań, dotyczących odpowiednio: historii gminy
Barcin, spraw samorządowych i życia
kulturalnego gminy Barcin oraz historii, życia kulturalnego i samorządowego powiatu. Pytania odczytywane były przez Panią Dyrektor
biblioteki Grażynę Szafraniak, po
czym uczestnicy udzielali odpowiedzi
posługując się systemem I Vote,
udostępnionym przez Gimnazjum nr 1
w Barcinie. Na koniec każdej tury
system zliczał punkty. Po zakończeniu 3 tur pytań i podliczeniu punktów jasnym się stało, że rywalizację
wygrała drużyna z Gimnazjum nr 2 w
Piechcinie w składzie: Agata Popielińska, Karolina Słowińska oraz
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Amelia Szewczak, przygotowane do
konkursu przez Pana Jakuba Wojciechowskiego. Drugie miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Barcinie, w składzie: Bruno Maciejewski, Damian Karow i Jagoda
Rucińska (nauczyciel przygotowujący - Pani Lidia Wróbel). Trzecie miejsce, po dogrywce, zdobyli reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego w
Barcinie - Filip Andler, Mikołaj Ratajczak oraz Szymon Smaruj (nauczyciel
przygotowujący - Pani Grażyna Sudoł), czwarte zaś uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Barcinie - Maja
Wojciechowska, Wiktoria Bujewska i
Wiktor Baczyński, których przygotowywała do konkursu Pani Renata
Szaforz. Kolejne miejsca zajęły drużyny z Gimnazjum nr 1 w Barcinie w
składzie: Adrianna Bartoś, Agnieszka
Butowt i Patrycja Łysy - pod opieką
Pana Marka Kaczmarka, Szkoły Podstawowej w Piechcinie: Dominik Wojciechowski, Robert Woźniak i Aleksandra Zelek (nauczyciel przygotowujący – Pan Jakub Wojciechowski) oraz Szkoły Podstawowej w
Mamliczu: Jędrzej Koszucki, Wiktoria
Kustosz i Aleksandra Wielgórka wraz
z opiekunem Panem Grzegorzem
Michalakiem. Nagrodę – pamiątkowy

grawerton, dyplomy oraz książki wręczyła zwycięzcom obecna na konkursie Zastępca Burmistrza Barcina
Pani Lidia Kowal. Nagrodę otrzymał
również nauczyciel przygotowujący.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody
książkowe ufundowane prze Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin,
drobne upominki przekazane przez
Urząd Miejski w Barcinie oraz książki
ufundowane przez Towarzystwo
Miłośników Miasta i Gminy Barcin.
Serdecznie gratulujemy laureatom,
jak również wszystkim uczestnikom
konkursu, i zapraszamy do udziału w
zmaganiach konkursowych w przyszłym roku.
Olga Gralak-Ćwikła

Wspomnienia z Burundi
Cykl „Obieżyświat - podróże marzeń” ciszy się wśród użytkowników
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Barcin niesłabnącym powodzeniem.
Opowieści o krajach dalekich i tych
bliższych zbierają zawsze pełną widownię. Nie inaczej było 26 kwietnia
2017 roku, kiedy czytelnia biblioteki
zapełniła się gośćmi przybyłymi na
prelekcję Księdza Kanonika Stanisława Talaczyńskiego, proboszcza
pobliskiej paraﬁi pw. św. Maksymiliana Kolbego, który opowiedział
zebranym o swym pobycie w Burundi, kraju położonym we wschodniej Afryce. Ks. Talaczyński wyjechał
do Burundi w 2013 roku, dzięki zaproszeniu tamtejszej nuncjatury. Podczas swojego pobytu miał okazję
wziąć udział w wielu uroczystościach
religijnych, przyglądać się pracy
misjonarzy oraz sióstr zakonnych,
zapoznać się z lokalnymi obyczajami,
obserwować codzienne życie mieszkańców kraju. O swych spostrzeżeniach opowiedział, wspomagając
się bogatą w zdjęcia prezentacją
multimedialną. Burundi graniczy z
Rwandą od północy, Tanzanią od
wschodu i południa, oraz z Demokratyczną Republiką Kongo od zachodu.
Stolicą jest Bujumbura. Burundi nie
ma dostępu do morza, jednakże większość jej południowo-zachodniej
granicy stanowi jezioro Tanganika. W
przeszłości kraj stanowił kolonię Niemiec oraz Belgii, obecnie jest niepodległą republiką prezydencką. Państwo zamieszkałe jest przez ludy
Twa, Hutu oraz Tutsi – konﬂikty etniczne między dwoma ostatnimi grupami ludności doprowadziły do masowych rzezi ludu Hutu dokonywanych wiosną i latem 1972 przez armię Burundi oraz paramilitarne bojówki, zdominowane przez członków pochodzących z ludu Tutsi. Obecnie sytuacja polityczna jest względnie stabilna, konsekwencje konﬂiktów są widoczne głównie w sferze
gospodarki - Burundi jest jednym z
najbiedniejszych państw świata; ma
najniższe PKB mieszkańca na świecie. Biali wciąż nie mogą czuć się w

Burundi bezpiecznie – wskazane jest
poruszanie się z obstawą (najlepiej
uzbrojoną) oraz baczne pilnowanie
dobytku. Katolicy stanowią ok. 62 %
ludności kraju. Jak wspominał Ksiądz
Talaczyński, uroczystości religijne
gromadzą setki ludzi, zaś obowiązkowym elementem każdej mszy są
tańce i śpiewy. Misje, szpitale oraz
ośrodki prowadzone przez zakonników i zakonnice są rozsiane po
całym kraju, dla wielu ludzi będąc
jedyną szansą na otrzymanie odzieży,
podstawowej opieki medycznej czy
pełnowartościowego posiłku. Pomimo tak ważnej roli ośrodków katolickich w życiu kraju, napaści na księży, misjonarzy czy zakonnice wciąż
się zdarzają. Zebrani w czytelni biblioteki goście wysłuchali niemal półtoragodzinnej prelekcji z uwagą, padło także wiele pytań. Wszyscy zgodnie uznali opowieść księdza o afrykańskim kraju za bardzo interesującą.
Olga Gralak-Ćwikła

5

BPMiGB w
Zabytki Łabiszyna i Barcińskiej Warszawie
świątyni pw. Św. Jakuba
11 maja 2017 roku w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Cudze chwalicie, swojego nie znacie”, którego celem jest przedstawienie zabytków położonych na
terenie miasta gminy Barcin oraz
gmin okolicznych. Majowe spotkanie
poświęcone było wyposażeniu
barcińskiego kościoła pw. św. Jakuba
Większego oraz zabytkom miasta i
gminy Łabiszyn. Prelekcja prowadzona była przez dwie osoby – Pan
Artur Skrzypczyk mówił o wyposażeniu kościoła pw. św. Jakuba, zaś
Olga Gralak-Ćwikła o łabiszyńskich
zabytkach. Barciński kościół na „starówce” może poszczycić się wieloma
interesującymi elementami wyposażenia. Pan Skrzypczyk opowiedział
zebranym min. o trzech ołtarzach
wraz z obrazami, organach, chrzcielnicy, konfesjonałach, ambonie itd.
Obraz ołtarza głównego, przedstawiający Matkę Boską Śnieżną
został ostatnio poddany konserwacji,
dzięki czemu można go podziwiać w
pełnej krasie. Inne zabytki z barcińskiego kościoła nie miały jak dotąd
tyle szczęścia, co miejmy nadzieję
zmieni się na przestrzeni następnych
lat. Prócz omówienia wyposażenia
kościoła pw. św. Jakuba Pan Skrzypczyk podzielił się z gośćmi biblioteki
wieloma ciekawymi informacjami z
dziedziny konserwacji dzieł sztuki. Za
swoją wypowiedź został nagrodzony

gromkimi brawami. Po Pani Skrzypczyku głos zajęła Olga Gralak-ćwikłą,
która opowiedziała o wybranych
zabytkach miasta i gminy Łabiszyn.
Dzieje miasta nierozłącznie związane
są z rodzinami Gębickich oraz Skórzewskich – te dwa nazwiska przewijały się w prelekcji. Rodzina Gębickich
była min. fundatorem łabiszyńskiego
klasztoru reformatów, który po wielu
zawirowaniach dziejowych i przebudowach został przekształcony w kościół pw. św. Mikołaja. Rodzina Skórzewskich natomiast przyczyniła się
do budowy dworku na łabiszyńskiej
wyspie, w którym obecnie mieści się
biblioteka publiczna oraz dom kultury, czy okazałego budynku stojącego przy drodze prowadzącej do Bydgoszczy. Z fundacji Fryderyka Skórzewskiego powstał także najcenniejszy zabytek gminy Łabiszyn –
zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu. Dominantą założenia jest
wzniesiony w 1800 roku pałac, którego projektantem był znany architekt doby klasycyzmu Stanisław Zawadzki. Dekoracja zewnętrza oraz
wnętrza pałacu wpisuje się w bogaty
program ikonograﬁczny poświęcony
historii Polski oraz zagadnieniom
związanym z patriotyzmem. W pobliżu pałacu zbudowano oﬁcynę oraz
zabudowania stajni i wozowni, okoliczny teren zaś przekształcono w
malowniczy park w stylu angielskim
wg. projektu Oskara Teicherta.

W piątek, 17 maja pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin wraz z Panią dyrektor Grażyną
Szafraniak odwiedzili Warszawskie
Targi Książki, które miały miejsce na
PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Bibliotekarze mieli okazję zapoznać się z nowościami wydawniczymi, porozmawiać z autorami i
spotkać starych znajomych.

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko,
DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski
WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 23 27
www.mdkbarcin.com.pl
ADRES REDAKCJI
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 34 48
SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko
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Mistrzowie krasomówstwa w bibliotece
10 maja 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbył się ﬁnał Międzygminnego
Konkursu Krasomówczego pt.
Demostenes, którego organizatorami byli: Rejonowa Biblioteka
Publiczna w Szubinie, Gminne
Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary
Prillowej w Kcyni, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana
Gerpe w Łabiszynie oraz Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Barcin im.
Jakuba Wojciechowskiego. W kwietniu w poszczególnych miastach odbyły się eliminacje gminne konkursu:
wyłonieni w nich laureaci spotkali się
w Barcinie podczas zmagań ﬁnałowych. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Pani Teresa
Wilk, Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barcinie, Pani Marzena
Wolska, Dyrektor gimnazjum nr 1 w
Barcinie oraz Pan Mirosław Rzeszowski, dyrektor szubińskiej biblioteki i
pomysłodawca konkursu. Rywalizacja rozegrała się w dwóch kate-

goriach wiekowych: klasy II-III szkół
podstawowych, gdzie udział wzięło
4 dzieci, oraz klasy IV-VI szkół podstawowych – 13 dzieci. Uczestnicy prezentowali teksty znanych polskich
pisarzy oraz utwory własne. Przy
ocenie ich występów jury brało pod
uwagę min.: zrozumienie i interpretację tekstu, kompozycja prezentacji
, a także kunszt oratorski, poprawna
wymowa, świadome używanie środków ekspresji, pamięciowe opanowanie tekstu, kontakt ze słuchaczem
itd. Po zakończeniu zmagań okazało
się, ze najwyższą ilość punktów zebrała, zdobywając tym samym tytuł
Grand Prix Demostenes 2017, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Barcinie Maja Wojciechowska.
Wyróżniono także zwycięzców poszczególnych kategorii: w kategorii
pierwszej zwyciężył Kacper Olszak ze
Szkoły Podstawowej w Kcyni, zaś w
kategorii drugiej Bruno Maciejewski
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie. Dalsze miejsca zajęli: Julia Pi-

wecka ze Szkoły Podstawowej w Turze i Martyna Bacik ze Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie w kategorii
klas II-II oraz w kategorii klas IV-VI: 2
miejsce ex equo Piotr Adamczyk ze
Szkoły Podstawowej w Królikowie i
Anna Ratajczak ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu, 3 miejsce zaś Stanisław Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej w Kcyni. Ponadto Nagrodę Dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie otrzymała Zuzanna Gwit
ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie. Laureaci, jak również pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody
książkowe. Zdobywczyni Grand Prix
w rę c zo no p a m i ą t k o w y p u c ha r.
Wszystkim laureatom i uczestnikom
konkursu serdecznie gratulujemy i
zapraszam do wzięcia udziału w
kolejnej edycji konkursu, która będzie
miała miejsce w 2018 roku.
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Opowieść o patronie barcińskiej parafii
24 kwietnia 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
zagościł Pan Tomasz Terlikowski,
ﬁlozof, dziennikarz i publicysta. Przyjechał on do Barcina na zaproszenie
proboszcza pobliskiej paraﬁi pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbe, księdza
kanonika Stanisława Talaczyńskiego,
a okazją ku temu była wydana niedawno książka autorstwa Pana Terlikowskiego pt. „Maksymilian M Kolbe. Biograﬁa świętego męczennika”.
Spotkanie w bibliotece poświęcone
było właśnie tej publikacji oraz dziejom życia świętego. Jak stwierdził
Pan Terlikowski, pomysł napisania
książki powstał już siedem lat temu,
jednak dopiero dziewięć miesięcy temu pojawiło się zlecenie na jej napisanie. W wyniku kilkumiesięcznej
pracy powstało pokaźne objętościowo wydawnictwo, opisujące życie świętego od narodzin po męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym w Auchswitz. Temu wydarzeniu,
powszechnie znanemu, Pan Terlikowski nie poświecił jednak zbyt wiele
miejsca na spotkaniu, skupiając się na
innych zasługach świętego – w tym

Każdy z nas jest
pięknym łabędziem
W piątek 28 kwietnia 2017 r., w
piechcińskiej książnicy odbyły się
zajęcia biblioterapeutyczne pn.
„Każdy z nas jest pięknym łabędziem”, w ramach cyklu „Biblioterapia dla Dużych i Małych”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II
b miejscowej Szkoły Podstawowej
wraz z wychowawcą, panią Justyną
Michalak. W pierwszej części zajęć
drugoklasiści wzięli udział w zabawie
pt. „Cieszę się, że tu jesteś, bo…”, a
także odgadywali nazwy zwierząt naśladowanych przez wybrane dzieci.
W drugiej części spotkania uczniowie
wysłuchali fragmentu baśni pt.
„Brzydkie kaczątko” Hansa Christiana Andersena, po czym uczestni8

jego działalności wydawniczej, pracy
misyjnej oraz próbach reformacji
zakonu franciszkanów, którego był
członkiem. Nie zabrakło również
informacji o rodzinie św. Maksymiliana, w tym matki Marianny, której
pobożność wywarła ogromny wpływ
na wybór ścieżki życiowej syna oraz
brata Józefa, również franciszkanina.
Zebrani na spotkaniu z uwagą wysłuczyli w dyskusji na temat poczucia
własnej wartości. Drugoklasiści dowiedzieli się, co to znaczy wierzyć w
siebie, jak wzmocnić poczucie własnej wartości, jak wpłynąć na wiarę w
swoje możliwości. Dzieci układały
również rozsypankę wyrazową
„Wartość jest w każdym z nas”.
Dorota Witkowska

chali opowieści o patronie barcińskiej
paraﬁi, pojawiło się także wiele pytań. Chętni mieli możliwość zakupienia książki „Maksymilian M Kolbe.
Biograﬁa świętego męczennika” oraz
otrzymania dedykacji od autora.

Olga Gralak-Ćwikła
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Mój ulubiony bohater
26 kwietnia w piechcińskiej ﬁlii
bibliotecznej odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt.
„Mój ulubiony bohater”. Konkurs
adresowany był do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
objętych nauczaniem indywidualnym
z terenu naszej gminy, a jego organizatorem byli nauczyciele nauczania
indywidualnego ze Szkoły Podstawowej w Piechcinie. Na konkurs
wpłynęło 19 prac, które zostały
zaprezentowane w formie wystawy
przybyłym na spotkanie uczestnikom
i ich opiekunom. Wśród wyróżnionych znalazły się: praca Sandry
Boesche ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Barcinie, praca Sandry Plewki ze
Szkoły Podstawowej w Mamliczu
oraz praca Wojciecha Polcyna z Gimnazjum w Barcinie. Autorzy wyróżnionych prac oraz wszyscy pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez Spółkę „Trzuskawica” S.A. z
siedzibą w Sitkówce.
Dorota Witkowska

Drewniany sprzęt gospodarstwa domowego
używany przed wojną na Pałukach
W roku 1938 przyprowadziła się
do Barcina rodzina z gminy Żnin i zamieszkała na tej samej posesji, na
której mieszkałem wraz ze swoimi
rodzicami. Nowi lokatorzy przywieźli
ze sobą sporo drewnianego sprzętu
gospodarstwa domowego.
Do prania bielizny używali dużą drewnianą wannę z otworem zaślepionym drewnianym korkiem, dzięki
któremu można było stan wody w
wannie regulować aż do całkowitego
jej spuszczenia. Wannę tę zwano balią albo baliją. Używano też mniejszej
drewnianej wanny zwanej wanienką.
Do płukania bielizny służyła potoczka. Różniła się od wanien kształtem i
głębokością, a również i tym, że miała
tylko jedno ucho. Uchem tym była
wystająca ponad inne klepki klepka z
okragłym otworem. Potoczka była
też używana do kąpieli. Owalny

kształt i odpowiednia głębokość pozwalały dorosłemu człowiekowi zanurzyć się po szyję, jeżeli w niej przykucnął. Pomocną do prania była także tara albo tarka. Była to prostokątna falista blacha osadzona w drewnianej ramie. Dzięki temu można ją
było oprzeć o brzeg wanny. Na dole
miała niby dwie nóżki a u góry miejsce
na mydło. Pranie uzupełniano gotowaniem bielizny w kotłach przenośnych albo wmurowanych w stałe
piece. Do mieszania gotowanej bielizny służyła kopyść. Bardzo podobne, choć dużo mniejsze narzędzie
zwane kopystką było powszechnie
używane do przewracania np. naleśników na patelni. W kształcie
narzędzia te przypominały drewnianą łopatkę jaką do dziś używa się
w kuchni.
Do noszenia wody używane były

drewniane wiadra zwane węborkami, a niekiedy gwarowo wymborkami, (o węborkach wspomina
Zygmunt Gloger w Encyklopedii
Staropolskiej). Noszenie węborków
ułatwiały szońdy, nosidła, nazywane
też czasem w literaturze szuńdami,
szóńdami czy jarzemkami (egzemplarz takiego nosidła znajduje się w
Izbie Tradycji w Barcinie).
Były tez używane, ale w mniejszym
stopniu, drewniane miski zwane ﬂitkami. Jako 5-6 letnie dziecko używałem ﬂitki do mycia nóg. Pamiętam, że
była zbyt ciężka bym sam dał radę
wylać z niej wodę. Ciasto na chleb rozczyniano w dzieży. Była to drewniana
podłużna misa. Mniejszym odpowiednikiem dzieży była kopunka, służąca
na przykład do zarabiania ciasta na
kluski.

dokończenie na str. 10
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Do rozrzedzania zsiadłego mleka
służył drewniany ferlaczek lub kwerlaczek. Zrobiony niekiedy z czubka
młodej sosny, czasem świątecznej
choinki, ładnie okorowanej i przyciętej tak, że boczne gałązki wyglądały
jak różki. Stąd też brała się druga jego
nazwa - koziołek. Narzędzie to było
również wykorzystywane przy przygotowaniu zup, np. zupy z mąki, zwanej frejtką (ferlaczek - frejtka)
Czesław Cieślak

Spotkanie z redaktorem Tomaszem Sianeckim
29 maja w Miejskim Domu Kultury
w Barcinie z mieszkańcami spotkał się
znany i powszechnie lubiany dziennikarz T V N Tomasz Sianecki. Pan
Tomasz Sianecki jest współprowadzącym program publicystyczny
"Szkło kontaktowe", natomiast
zaczynał w radiowej „Trójce”, o czym
mówił podczas swojej wizyty. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze,
nie brakowało pytań o pracę ale też
sprawy życia codziennego. Mimo
próśb nie chciał zdradzić kto tworzy
jego ulubioną parę prowadzących.
Spotkanie trwało około półtorej godziny. Na koniec dziennikarz podpisywał książki i pozował do wspólnych zdjęć. Warto dodać, że w czerwcu 2016 roku w Barcinie gościł inny
współprowadzący "Szkło" Grzegorz
Miecugow.
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Zabawa na całego
Piękna pogoda jak i ciekawe atrakcje które przygotował dla najmłodszych jak i rodziców Miejski Dom
Kultury, spowodowały że 27 maja
odwiedzających plac przy hali widowiskowo sportowej nie brakowało.
Od godziny 15:00 świętowaliśmy
dzień matki i dziecka. Kiedy mamy
relaksowały się przy kawce i ciastku,
maluchy korzystały dowoli z darmowego placu zabaw, na który składały
się trampolina, dmuchany zamek
oraz zjeżdżalnia jak i basen pełen
zabawek. Animatorzy prowadzili
rozmaite konkursy z nagrodami,
malowali twarze, czy chociażby prowadzili warsztaty plastyczne. Dzieci
puszczały bańki mydlane i rysowały
kredą gdzie tylko chciały a kiedy
doskwierało im pragnienie otrzymywały od organizatorów orzeźwiający
sok. Każdy mógł także na chwilę
przystanąć i wsłuchać się w piękny
głos podopiecznych pana Michała
Maciudzińskiego, dziewczęta na co
dzień szlifują swój talent na zajęciach
w Miejskim Domu Kultury. Zwieńczeniem prezentacji scenicznych był
spektakl dla najmłodszych „Morskie
Opowieści” w wykonaniu aktorów
teatru Katarynka. Aktorzy świetnie
bawili widownie, utrzymując przez
cały czas bezpośredni kontakt z publicznością. Zdarzało się także, że
opowieść przenosiła się po za scenę.

11

zs1barcin.pl

Bardzo ważne spotkanie w Toruniu

„Nauka leży u podstaw każdego
postępu" - są to słowa Marii Skłodowskiej-Curie, które idealnie pasują
do projektu „Prymus Pomorza i
Kujaw”, który ma zachęcić młodych
ludzi do rozwoju nauki. W piątek, 24
marca 2017 roku odbyło się podsumowanie owego projektu. Urząd
Marszałkowski zaprosił do toruńskiego centrum nauki stu trzydziestu
stypendystów z największymi
osiągnięciami, aby wręczyć im oﬁcjalne podziękowanie. Spośród tych
osób szczególnie została wyróżniona
Katarzyna Śladewska, której udało
się zdobyć najwięcej punktów spośród wszystkich stypendystów. Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształ12

cenia Ustawicznego, p. Domicela
Kopaczewska podczas swojej przemowy powiedziała : „Aby być ekspertem w jednej dziedzinie, trzeba być
też dobrym w innych". Dokładnie
takie osoby spotkały się w Toruniu eksperci w przedmiotach ścisłych, ale
jednocześnie mistrzowie w sferze
humanistycznej. Po rozdaniu po-dziękowań stypendyści razem z dyrektorami udali się na lunch. W ramach
k o nf e re nc j i o d b y ł s i ę t e ż p a ne l
dyskusyjny prowadzony przez dr
Katarzynę Przegietkę - „Uczeń zdolny: fakty i mity", który był okazją do
wymiany myśli i doświadczeń między
dyrektorami, nauczycielami i pedagogami ze szkół gimnazjalnych naszego województwa. Do grona pięciu

ekspertów została zaproszona pani
dyrektor Marzena Wolska, która
mówiła o pracy z uczniem zdolnym w
szkołach, do których przyjmowani są
wszyscy uczniowie, a nie tak jak np.
do Gimnazjum Akademickiego - tylko
z wysoką średnią. Prymusi mieli do
wyboru zajęcia z ﬁzyki lub biologii. Na
tych pierwszych uczestnicy dowiedzieli się, m.in. jak działają siły wyporu w wodzie oraz od czego one zależą. W pracy wykorzystywali specjalistyczną aparaturę, taką jak siłomierz
czy cylinder ﬁltracyjny. Dobrze było
się tam znaleźć - szczególnie, że tylko
Barcin reprezentował powiat żniński
:)
Piotr Marczak, klasa II b

Dzień Mamy w naszej szkole
Podczas ostatniej terapii kuchennej zorganizowaliśmy spotkanie z
okazji Dnia Mamy. Zaprosiliśmy na nie
swoje mamy oraz dzieci z sobotnich
zajęć „Chwila oddechu" i ich mamy.
Spotkaliśmy się przy ogromnym stole
nakrytym dla ponad 50 osób. Wszystkich powitała pani Dyrektor, a pani
Magda i pani Monika zaprosiły do
wspólnej zabawy. Zaczęliśmy od
„kolorowych wycieczek" z chustą
klanzy, a potem dekorowaliśmy kwiatami olbrzymy plakat z wiosenną łąką. Po przerwie na lodowy deser z
owocami każda para: mama - dziecko
miała szansę zmierzyć się w wybranej
konkurencji. Było zbieranie klocków,
budowanie wieży, rozpoznawanie
przedmiotów dotykiem. Na koniec
każda mama otrzymała od organizatorów „Certyﬁkat Super Mamy", a
od swojego dziecka buziaka i bukiet
kwiatów.

Julka Kęsicka, I d
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Dom mojej przyszłości Jakub i Piotr z
kolejnymi
Z przyjemnością informujemy, iż
regionalny konkurs pn. „Dom mojej
przyszłości” został rozstrzygnięty.
sukcesami
Spośród 50 prac konkursowych jury
wyłoniło najlepsze i przyznało trzy
miejsca. W kategorii Makieta - I
miejsce zdobył Wiktor Ratajczak z
klasy I I I b, którego ogrom pracy,
zmysł estetyczny i precyzja zaowocowały perfekcyjnie wykonanym
modelem futurystycznego domu.
Obecnie praca Wiktora stanowi część
wystawy w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i niewątpliwie
zachwyca! U nas będziemy mogli ją
podziwiać podczas Święta Szkoły.
Wiktorowi serdecznie gratulujemy!

Finał Konkursu Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym
26 kwietnie 2017 roku podczas
XVIII sesji Rady Powiatu w Starostwie
Powiatowym w Żninie odbyło się
wręczenie nagród za ﬁnał X V I I I
Powiatowego Konkursu „Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym" dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres tematyczny konkursu obejmował między innymi wiedzę o
samorządzie gminnym, powiatowym
i wojewódzkim, powiecie żnińskim
oraz o Pałukach. Celem konkursu
było przybliżenie uczniom zasad
funkcjonowania samorządów lokalnych oraz pogłębienie i utrwalenie
wiedzy o własnym regionie, kulturze,
historii, geograﬁi oraz gwarze regionalnej. W konkursie brało udział 8
drużyn reprezentujących swoje szkoły ponadgimnazjalne. W części pisemnej, uczniowie zmagali się z 30 pytaniami testowymi. W kolejnej części
przedstawiali prezentacje multimedialne ukazujące walory turystyczne
regionu. I tak: w kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie,
w składzie Mikołaj Ratajczak, Sandra
Derengowska oraz Filip Andler,
14

zajęło III miejsce, natomiast indywidualnie - Mikołaj Ratajczak zajął II
miejsce, a Sandra Derengowska V
miejsce. Uczniowie zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi a szkoła
otrzymała puchar. Gratulujemy! Uczniów do konkursu przygotował p.
Artur Zamiar.

Z radością informuję, że uczniowie naszej szkoły: Jakub Dreżewski z
klasy III c (nauczyciel Agata Wojciechowska) i Piotr Marczak z klasy II b
(nauczyciel Jolanta Lubecka - Grobelna) kolejny raz udowodnili, że są
ś w i e t n y m i ﬁz y k a m i i w P o l s k o Ukraińskim Konkursie z Fizyki Lwiątko zajęli trzecie miejsca w swoich
kategoriach! Chłopcy, jak i kilku
innych chętnych uczniów naszej
szkoły, wzięli udział w międzynarodowym konkursie, rozwiązując w
ostatni poniedziałek marca test z
ﬁzyki. Zadania, jak co roku, dotyczyły
r ó ż n y c h z a g a d n i e ń ﬁz y c z n y c h ,
często odnosiły się do codzienności.
Pytania były za różną liczbę punktów,
niestety za złe odpowiedzi punkty
były odejmowane. Niedawno otrzymaliśmy od organizatorów wyniki
tych testów i okazało się, że obydwaj
uczniowie powtórzyli swoje sukcesy
z ubiegłego roku zdobywając duże
ilości punktów. Również w tym roku
organizatorzy konkursu z Krakowa
przyślą dla Kuby i Piotra nagrody
książkowe i dyplomy. Jeśli ktoś z czytających chciałby spróbować swoich
sił poza konkursem, podczas rozwiązywania zadań z Lwiątka z minionych
lat, odwołuję Was do strony konkursu: www.lwiatko.org. A może
stwierdzicie, że warto wystartować
w tym konkursie w przyszłym roku?
Agata Wojciechowska

Laureaci z
opiekunem

Kolejny sukces
naszej
gimnazjalistki

W dniu 30 marca 2017 roku w
Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie odbył się VI Wielki Konkurs
Ortograﬁczny. W kategorii gimnazja
pierwsze miejsce zdobyła uczennica
Gimnazjum nr 1 w Barcinie Adrianna
Bartoś. To już kolejne jej osiągnięcie
w ostatnim czasie. Można powiedzieć, że w tym roku szkolnym Ada
jest skazana na sukcesy. Gratulujemy
cierpliwości i wytrwałości w poskramianiu polskiej, bardzo trudnej ortograﬁi i życzymy Adzie kolejnych sukcesów.
Elżbieta Klonowska

Projekt
edukacyjny

W kwietniu podczas zebrań z
rodzicami nasza klasa (II c) zaprezentowała swój projekt realizowany na zajęciach artystycznych,
które prowadzi p. Agnieszka Korzempa. Jednym z celów projektu
było kształcenie umiejętności
podejmowania twórczych działań
i współpraca z innymi. Zamierzenie to towarzyszyło nam od samego początku, szczególnie przy
głębokich namysłach nad formą
pracy. Wspólnie wybraliśmy teatr
cieni, a naszej sztuce nadaliśmy ty-

Matematyczne
talenty
Co do tego, że matematyka może
sprawiać trudność nie ma żadnych
wątpliwości, jeśli jednak potraktujemy ją z należytym szacunkiem i
odpowiedzialnością, to możemy
czerpać z niej wiele przyjemności i
radości. Przekonać się można o tym
tylko wtedy, gdy systematycznie
obcuje się z zadaniami ciekawymi,
nietypowymi i wyzywającymi na pojedynek. Takie właśnie są zadania z
„Ligii Zadaniowej". Jest to konkurs
dla klas I i II gimnazjum, organizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty. Po
etapie szkolnym, 13 śmiałków wzięło
udział w etapie rejonowym. Etap ten
składał się z trzech spotkań w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych
w Bydgoszczy (19.11.2016 r.,
21.01.2017 r. oraz 01.04.2017 r.), podczas których uczniowie rozwiązywali
zadania, wymagające zdecydowanie,
wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową.
Zdobyte punkty pozwoliły: Michałowi Wojtkowiakowi z klasy I d znaleźć

tuł „Pomimo przeciwności". Mieliśmy okazję bardzo dokładnie zapoznać się z nową dla nas formą
teatralną. Razem wymyśliliśmy
scenariusz, dzięki czemu mogliśmy dać upust naszej bujnej wyobraźni i wyrazić emocje. W próby
włożyliśmy dużo energii i pracy, co
przełożyło się na delikatny stres
przed występem. Na szczęście
wszystko poszło zgodnie z planem, a rodzice wyglądali na wzruszonych i zachwyconych. Nasz
projekt został zaliczony i oceniony
przez jury w składzie: p. Marlena
Korgul, p. Ewa Drążek oraz p. Anna Grzegorska - jako bardzo ciekawy.

się w grupie uczniów, którym przyznano III miejsce; uczniom klasy II b Piotrowi Marczakowi znaleźć się w
grupie uczniów, którym przyznano II
miejsce, a Arkadiuszowi Jakubowskiemu w grupie uczniów, którzy
uzyskali wyróżnienie. Gratuluję chłopcy ! Pracujcie systematycznie, nie
traćcie zapału i sięgajcie po kolejne
sukcesy! Praca z Wami, to sama przyjemność.
Grażyna Łysy

Zespół redakcyjny:
Iwona Kaczmarczyk,
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak
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V edycja konkursu Humanista Roku
12. maja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła
się V edycja konkursu Humanista Roku. Mieliśmy tam swoje reprezentantki - Marysię Wolską z klasy III c i
Adę Bartoś z klasy III e. To bardzo
trudny konkurs. Obejmuje
zagadnienia z nauk humanistycznych:
historii, wiedzy o społeczeństwie,
języka polskiego, religioznawstwa i
sztuki. W konkursie wzięło udział 106
uczestników. Przygotowanie się z takiego zakresu wiedzy, to jak błądzenie, jeśli już nie w ciemności, to na
pewno o zmierzchu... Jednak dla
Marysi i Ady to tylko kolejne wyzwanie, które podjęły bez chwili wahania.
No i stało się - dziewczyny wygrały w
kolejnym pojedynku! Ada Bartoś zdobyła tytuł Laureata (wyłoniono w
sumie siedmiu laureatów), a pół kroku dalej - Marysia Wolska opuściła pole intelektualnej bitwy jako Finalistka!
Dziewczynom gratulujemy i dziękujemy, że kolejny raz dały nam powód do dumy i radości.
Elżbieta Klonowska,
Marlena Korgul

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
26 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Piechcinie wzięliśmy udział w
podsumowaniu konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater". Byliśmy bardzo ciekawi, jak zostały ocenione nasze prace. Każdy z nas mógł
zaprezentować swojego bohatera i w
kilku słowach opowiedzieć o nim.
Okazało się, że Julia Malak z I b i Wiktoria Czuber z I c uwielbiają Kubusia
Puchatka. Wykleiły swojego ulubieńca z kolorowego papieru i ﬁlcu
oraz z kuleczek krepy. Ja Julia Kęsicka
(I d) oczarowana lekturą „Super wakacje z szaloną babcią", zrobiłam postać babci na motorze z kółek origami. Nie zabrakło też „Pięknej i
Bestii", których postacie Radek
Biesiadecki (I e) pokolorował kre16

dkami i ozdobił bibułą. Uznanie jury i
pierwsze miejsce zdobyła praca Wojciecha Polcyna z III d. Wojtek razem z
panią Magdą Kucharską wykonał
głównych bohaterów „Harrego Pottera". Oprócz dyplomów i upominków czekał też na nas słodki poczęstunek. Był więc czas na rozmowy z
naszymi kolegami i koleżankami z
okolicznych szkół.

Słowo
źródłem
inspiracji

W marcu br. w Żnińskim Domu Kultury odbył się powiatowy etap
konkursu recytatorskiego „Słowo
źródłem inspiracji" oraz turnieju
poezji śpiewanej. I w tym roku po raz
kolejny uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali swoje oratorskie i wokalne umiejętności: z klas
pierwszych, Adrian Staszak przedstawił fragment prozy Aldousa
Huxley'a „Nowy wspaniały świat", z
klasy drugiej Piotr Marczak, który
zajął III miejsce, recytował opowiadanie Sławomira Mrożka „Lew".
Daria Klecha została wyróżniona za
„Piękny wiersz o różańcu". W gronie
uczniów klas trzecich wystąpiły: Julia
Skoczyńska z fragmentem powieści
młodzieżowej Barbary Kosmowskiej
„Buba" i Maria Wolska z opowiadaniem Sławomira Mrożka „Fakt" i
zdaniem jury zasłużyła na wyróżnienie. I miejsce w konkursie wokalnym zajęła Olga Gwizdała z piosenką
Agnieszki Osieckiej „Wariatka tańczy". Wszystkim uczestnikom oraz
ich nauczycielom jeszcze raz gorąco
gratulujemy występu, a szczególnie
nagrodzonym i wyróżnionym.

Wieczór w operze
11.04.2017 r. grupa młodzieży z
naszej szkoły wraz z opiekunkami
miała okazję zobaczyć dyptyk baletowy Roberta Bondary z muzyką Karola Szymanowskiego. Spektakl miał
miejsce w Operze Nova w Bydgoszczy. „Stabat Mater" to historia
matki i syna, odwzorowana na postaciach biblijnych, czyli Maryi i Jezusie,
jednak pokazana w bardziej współczesny i nietypowy sposób. Wszystkich najbardziej dotknęła scena, w
której syn został „wyrwany” matce i
skazany na śmierć. Do choreograﬁi w
tym przedstawieniu zostało użyte
przezroczyste, wielkie pudło na kołach, które oddzielało głównych
bohaterów i sprawiało, że mogli na
siebie patrzeć, ale nie byli w stanie się
dotknąć. Drugi balet, który mieliśmy
okazję zobaczyć – „Harnasie", wywarł zupełnie inne wrażenie. Rozmawiając po spektaklu stwierdziliśmy,
że przypominał on bardziej niemy
ﬁlm romantyczny, co w sumie przypadło nam do gustu. Balet „Harnasie" zupełnie różnił się od poprze-

dniego. Nie dawał aż tak do myślenia,
był bardziej oczywisty, co nie odbieego motywu - historii miłości dwóch
młodych ludzi, każdy mógł w nim
znaleźć coś dla siebie. Chłopakom na
pewno spodobały się piękne i
zgrabne baletnice, „fruwające" po
scenie niczym motyle, natomiast
dziewczyny mogły zachwycić się
dość rzadkim widokiem w dzisiejszych czasach, czyli przystojnymi
chłopakami tańczącymi balet i to z
taką gracją, że niejedna kobieta by
pozazdrościła. Odczucia po spektaklach każdy miał inne. Jednym
podobała się prosta opowieść miłosna, a inni wzruszali się wzniosłą historią Bolejącej Matki. Mimo wszystko
zgodnie stwierdziliśmy, że musimy
wkrótce znów przyjechać w to wspaniałe miejsce. Dziękujemy pani Marlenie Korgul i Hannie Robaczewskiej
za niezapomnianą podróż w głąb
sztuki operowej i z niecierpliwością
czekamy na kolejny wyjazd.
Maria Wolska, klasa III c

Hanna Grobelska
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Wyjazd do Kłodawy Wyjazd
22 marca uczniowie klas trzecich
już o godzinie 8:00 siedzieli w bardzo
wygodnych autobusach, czekając z
niecierpliwością na wyjazd do Kopalni Soli w Kłodawie. Spod szkoły
wyjechaliśmy dokładnie o godzinie
8:15. Trzeba było to zapamiętać, ponieważ na karcie pracy musieliśmy
obliczyć prędkość, z jaką jechaliśmy
do kopalni. Po przybyciu zostaliśmy
zaopatrzeni w żółte kaski. Każdy
wyglądał w nich inaczej. Niektórym
było bardzo do twarzy, wyglądali jak
inżynierowie czy też kierownicy
budowy, a innym te wielkie hełmy
kompletnie nie pasowały. Gdy już byliśmy bezpiecznie „ubrani”, poszliśmy do windy, która przetransportowała nas 600 metrów w głąb kopalni. Oczywiście nie obyło się bez
krzyków i pisków. Jednak korzystając
z rady pana przewodnika, postanowiliśmy zacząć śpiewać - padło na
starą polską pieśń patriotyczną „My
pierwsza brygada". Druga grupa nie
skomponowała się z nami, ponieważ
śpiewali disco polo :). Mimo

studyjny
do Gdańska

wszystko bezpiecznie dotarliśmy na
dół. W samej kopalni widzieliśmy
pomnik św. Kingi wykonany z soli,
wózki na torach po brzegi wypełnione solą oraz masę różowej soli nad
nami, pod nami i na około nas. Usłyszeliśmy legendę o skarbku i dowiedzieliśmy się, kiedy powstała sól
kłodawska i dlaczego jest różowa. Do
domu wracaliśmy bardzo zmęczeni,
ale też zachwyceni, ponieważ niecodziennie widzi się takie widoki jak
tam. Bardzo dziękujemy panu Januszowi Wojtkowiakowi za zorganizowanie tej nietuzinkowej rozrywki
oraz naszym opiekunom, którzy cały
czas nad nami czuwali i pewnie niektórych rzeczy uczyli się razem z nami
:)
Marysia Wolska, klasa III c

Wyniki konkursu plastycznego Obrona Cywilna Wokół Nas
Zakończył się II etap wojewódzkiego konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas", zorganizowanego przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego - Szefa Obrony Cywilnej
Województwa Mikołaja Bogdanowicza. Edycja 2017 przebiegała pod
hasłem „Sygnały alarmowe - znam i
wiem jak się zachować". Do następnego etapu w Bydgoszczy zostały
zakwaliﬁkowane prace naszych uczennic: Justyny Kruzel z klasy I I c i
Małgorzaty Trawińskiej z klasy II d. 24
maja br. Szef Obrony Cywilnej Miasta
i Gminy Barcin Michał Pęziak wręczył
dziewczynom dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie w Bydgoszczy!
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W dniach 19.04 – 22.04.2017 uczeń
klasy II LO Szymon Smaruj uczestniczył w wyjeździe studyjnym laureatów wojewódzkich eliminacji „Olimpiady Solidarności – Dwie dekady
historii”. W trakcie pobytu w Gdańsku Szymon uczestniczył nie tylko w
spotkaniach ze świadkami historii, w
zajęciach ﬁlmowych oraz z autoprezentacji, ale także miał okazję
poznać uczestników olimpiady z innych województw. Jednym z punktów było zwiedzenie Europejskiego
Centrum Solidarności, Sali BHP oraz
miasta - szlakiem najważniejszych
wydarzeń historycznych. Wraz z
dwiema licealistkami z Bydgoszczy
będzie reprezentować województwo kujawsko – pomorskie w etapie
centralnym, który odbędzie się w
czerwcu, we Wrocławiu.

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
Żnińskiego gimnazjów w lekkoatletyce
W środę 24 maja 2017 na Stadionie
Miejskim w Barcinie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Gimnazjów w Lekkoatletyce.
W rywalizacji wzięli udział reprezentanci gmin: Barcin, Żnin, Gąsawa, Rogowo. Zawodnicy mogli wziąć udział
w jednej konkurencji technicznej i
jednej biegowej, najlepsi zawodnicy
w poszczególnych konkurencjach
zdobyli prawo reprezentowania
naszego powiatu na Mistrzostwach
Województwa. Na zakończenie
zawodów odbyła się dekoracja zwycięzców, którzy odebrali nagrody z
rąk Burmistrza Barcina – Pana Michała Pęziaka.

Kolejne sukcesy młodych lekkoatletów z Barcina
20 maja we Włocławku odbyły
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci w Lekkiej
Atletyce. W zawodach wzięło udział
10 zawodników z barcińskiej sekcji
lekkoatletycznej, którzy przywieźli z
tych zawodów 6 medali:
 Olga Jankowska - I miejsce w
biegu 40 m dziewcząt (rocznik
2009)
 Olga Lewandowska - I miejsce
w biegu na 40 m dziewcząt
(rocznik 2008)
 Norbert Naborczyk - I miejsce
w skoku w dal chłopców (rocznik 2006)
 Nikola Moritz - I I miejsce w
skoku w dal dziewcząt (rocznik
2006)
 Julia Macina - I I I miejsce w
skoku w dal dziewcząt (rocznik
2006)
 Natalia Jordanowska - I I I
miejsce w biegu na 300 m dziewcząt (rocznik 2006)
Trenerami sekcji są: Andrzej Luzak
i Rafał Moritz, zajęcia odbywają się na
Stadionie Miejskim w Barcinie we
wtorki i w czwartki o godz. 16:00.
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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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IX puchar i dyplom dla Barcina

W dniach 11 – 12 maja 2017 roku
w Hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu zorganizowano XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Na początku obrad
odbyło się oﬁcjalne ogłoszenie
wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom ogólnopolskich rankingów najlepszych i
najbardziej rozwojowych gmin,
miast i powiatów. Zastępca Burmistrza Lidia Kowal odebrała puchar i dyplom dla Miasta Barcina za
zajęcie 4 miejsca w ogólnopolskim
rankingu gmin miejskich i miejskowiejskich za 2016 rok. Celem zestawienia jest wyłonienie i nagrodzenie czołowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce,
promowanie ich w skali kraju oraz
integracja mieszkańców i środowisk samorządowych. W ubie-

głym roku uczestnicy zestawienia
oceniani byli w 85 kryteriach w 11
grupach tematycznych. Barcin
zgromadził 30275 punktów dokonując zgłoszeń w 53 kategoriach
konkursowych. Od 2008 roku
Gmina Barcin zajmując 12, 13, 5, 7,
6, 3 i trzykrotnie 4 miejsce, dziewięć razy z rzędu zdobyła tytuł
laureata rankingu. Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem mającym na celu wspieranie
idei samorządu terytorialnego,
integrowanie i obronę wspólnych
interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i
promocji powiatów, wymianę
doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w
zakresie rozwoju i zarządzania w
powiatach.

Zbiórka krwi w Barcinie
11 maja br. odbyła się w Barcinie
zbiórka krwi. W specjalistycznym
ambulansie do pobrania krwi zarejestrowano 30 osób, z których 26
honorowych dawców oddało 11,700
litra krwi. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie
oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy dziękują wszystkim osobom
oddającym krew – bezcenny lek
ratujący życie. Kandydat na dawcę
lub dawca krwi powinien: w ciągu
doby poprzedzającej oddanie krwi
wypić około 2 litrów płynów, być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki
posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie
papierosów, nie pić alkoholu, być
zdrowy i nie może posiadać objawów

Bieg i mityng
we Włocławku
W maju 2017 roku młodzi sportowcy z sekcji lekkoatletycznej w Barcinie wystartowali w 35 Biegu Kujawiaka oraz Mitingu „O Uśmiech Dziecka” we Włocławku. 6 maja br. odbył
się 35 Bieg Kujawiaka we Włocławku.
Celami imprezy były popularyzacja i
upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ﬁzycznej
oraz propagowanie zdrowego stylu
życia. W biegach szkolnych dla dzieci i
młodzieży poprzedzających bieg główny wystartowali młodzi sportowcy
z Barcina. W biegu na 400 metrów
Olga Jankowska (rocznik 2009) zdobyła zloty, a Olga Lewandowska (rocznik 2008) wywalczyła srebrny medal. Natalia Jordanowska (rocznik
2006) w biegu na 600 metrów zajęła
trzecie miejsce. W Biegu Kujawiaka
startowali także Aleksandra Orłowska, Kinga Nowicka, Julia Macina,
Agata Witkowska, Kacper Bronk,
Kacper Dec i Kacper Kucharski. Opiekunem dzieci był Hubert Stręk z Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
sp. z o. o. 20 maja br. na stadionie
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przeziębienia. Kolejny pobór krwi w
Barcinie odbędzie się 3 sierpnia przy
kościele pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego. Więcej informacji na stronie
internetowej Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Bydgoszczy
www.rckik.bydgoszcz.com.pl

Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku odbył się Miting O Uśmiech
Dziecka – Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dzieci. Głównym celem zawodów
była popularyzacja i promocja lekkiej
atletyki jako jednego z pierwszoplanowych sportów w szkołach zapewniającego wszechstronny rozwój.
Lekkoatleci z Barcina wywalczyli
sześć medali: Olga Jankowska (rocznik 2009) – złoto na 40 m, Natalia Jordanowska (rocznik 2006) – brąz na
300 m, Olga Lewandowska (rocznik
2008) – złoto na 40 m, Nicola Moritz
(rocznik 2006) – srebro w skoku w
dal, Julia Macina (rocznik 2006) –
brąz w skoku w dal i Norbert Naborczyk (rocznik 2006) – złoto w skoku w

dal. W mityngu „O Uśmiech Dziecka”
wystartowali również Weronika Kubiak, Agata Paszkiet, Wiktoria Prussak i Antoni Sulecki. Zajęcia sekcji
lekkoatletycznej odbywają się na
stadionie miejskim w Barcinie we
wtorki i czwartki o godz. 16.00. Kadrę
szkoleniową tworzą Andrzej Luzak i
Rafał Moritz. Jest to najmłodsza sekcja sportowa w Gminie Barcin. Powstała w 2016 roku a od niedawna jej
zawodnicy zrzeszeni są w KujawskoPomorskim Związku Lekkiej Atletyki.
W sekcji trenuje blisko 40 dzieci, które biorą udział w mityngach lekkoatletycznych i mają już na koncie
udział w kilku imprezach rangi wojewódzkiej.
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
18 maja 2017 roku Gmina Barcin i
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawie podpisały umowę, której przedmiotem jest udzielenie beneﬁcjentowi doﬁnansowania na realizację
Projektu nr P O I S.02.03.00-000253/16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w mieście Barcin przy ul.
Akacjowej oraz w miejscowościach
Wolice i Barcin Wieś” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020 Planowany
całkowity koszt realizacji projektu
wynosi 1 983 310,75 PLN a maksymaln a k w o t a w y d a t k ó w k w a l i ﬁk o walnych wynosi 1 612 805,02 PLN.
Beneﬁcjentowi udzielone zostanie
d o ﬁn a n s o w a n i e n a r e a l i z a c j ę
projektu w kwocie nie większej niż 1
370 884,26 P L N. Celem głównym
przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych
aglomeracji Barcin poprzez wzrost
wyposażenia terenów leżących na
obszarze Gminy Barcin w system kanalizacji sanitarnej.
Cel główny będzie realizowany
poprzez wypełnienie celów cząstkowych:
 zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego
systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie aglomeracji,
 osiągnięcie zgodnego z dyrektywą ściekową poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć
kanalizacji sanitarnej,
 poprawa stanu wód
 poprawa stanu infrastruktury
w zakresie odprowadzania
ścieków,
 poprawa warunków bytowych
mieszkańców obszarów objętych Projektem oraz wzrost
atrakcyjności gospodarczej,
 spełnienie wymagań określonych w założeniach krajowych i
europejskich dokumentów
horyzontalnych dotyczących

ochrony środowiska, a w szczególności odprowadzania ścieków.
Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
mieście Barcin przy ul. Akacjowej
oraz w miejscowościach Wolice i
Barcin Wieś” zlokalizowane jest na
obszarze Gminy Barcin, położonej
województwie kujawsko-pomorskim. W zakres inwestycji wchodzić
będą następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacjowej o łącznej długości 672 m, w tym:
 Kolektory sanitarne PVC-U o
średnicy 200 mm - 525 m
 Rurociągi tłoczne PE o średnicy 90 mm - 35 m
 Kanały boczne PVC-U o średnicy 160 mm - 25 szt./112 m.
 Przepompownia sieciowa – 1
szt.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Wolicach o łącznej długości 2324 m,
w tym:
 Kolektory sanitarne PVC-U o
średnicy 200 mm - 1908 m.

Rurociągi tłoczne P E 100
SDR17 PN10 średnicy 110 mm 40 m.
 Kanały boczne PVC-U SN 12
średnicy 160 mm - 77 szt./376
m.
 Tłocznia ścieków - 1 szt.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Barcinie Wsi o łącznej długości 987
m, w tym:
 Kolektory sanitarne PVC-U SN
12 średnicy 200 mm SDR 34 kl.
S lite - 752 m.
 Przewiert sterowany (rurociąg
sanitarny) PE typ TS średnicy
200 mm - 14 m.
 Kanały boczne PVC-U SN 12
średnicy 160 mm SDR 34 kl. S
lite - 37 szt./221 m.
Łącznie, w ramach projektu zostanie
wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3,98 km, do której podłączonych zostanie 201 mieszkańców.


Jarosław Drozdowski

Dyrektor Marzena Wolska
31 marca 2017 roku Rada Miejska w
Barcinie podjęła uchwałę w sprawie
utworzenia z dniem 1 września br.
Zespołu Szkół w Barcinie, w skład
którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Liceum Ogólnokształcące. Po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu konkursu
Burmistrz Michał Pęziak powierzył
pani Marzenie Wolskiej stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie
od dnia 1 września 2017 roku do 31
sierpnia 2022 roku. Pani dyrektor
została upoważniona do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki w
granicach zwykłego zarządu oraz
zobowiązana do realizacji zadań
wynikających ze statutu i regulaminu
organizacyjnego jednostki.
Jarosław Drozdowski
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Sesja absolutoryjna
W piątek 28 kwietnia 2017 roku
odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barcinie, w trakcie której
podsumowano 2016 rok i udzielono absolutorium Burmistrzowi
Barcina Michałowi Pęziakowi. Burmistrz przedstawił prezentację
podsumowującą samorządowe
dokonania i osiągnięcia z 2016 roku, szczególną uwagę przywiązując do zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków pozabudżetowych. W trakcie sesji
przedstawiono sprawozdanie
oraz informacje o stanie mienia i
stosowne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy

oraz Komisji Rewizyjnej. Rada
Miejska w Barcinie jednogłośnie
podjęła uchwałę w sprawie udzie-

Kaczka faszerowana
i wiśnie w occie
W dniach 13-14 maja 2017 r. w
Minikowie odbyły się Targi Turystyczno-Ogrodnicze L AT O na W S I –
Święto Smaku i Tradycji. Jest to wielotematyczna impreza o charakterze
edukacyjno-promocyjnym, w głównej mierze poświęcona promocji
dziedzictwa kulinarnego i działalności pozarolniczej województwa
kujawsko-pomorskiego. W trakcie
targów poznaliśmy laureatów regionalnego etapu XVII edycji konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy produkt
żywnościowy oraz na najlepszą
potrawę regionalną. Panie Katarzyna
i Patrycja Przybylskie z Józeﬁnki, pro-
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wadzące Gospodarstwo agroturystyczne Pod lasem, wygrały konkurs na najlepszą potrawę regionalną. Jury zachwyciło się smakiem
kaczki faszerowanej oraz pierogów z
okrasą kaczą i cebulką. Kaczka faszerowana została nominowana do
nagrody „Perła 2017” w konkursie
Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego. Pan Krzysztof Leśniewski, autor książki „Kuchnia pałucka”, otrzymał wyróżnienie w kategorii produkty i przetwory pochodzenia roślinnego za wiśnie w occie z
Dąbrówki Barcińskiej.
Jarosław Drozdowski

lenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Barcin na
piątkę!
W dniach 11 – 12 maja 2017 roku w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja pod patronatem rektora uczelni oraz Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu S.A. połączona z ogłoszeniem wyników badań
poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi
przedsiębiorców. Zespół badawczy
Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH zaprezentował raport
„Gmina na piątkę! Dobre praktyki w
obsłudze przedsiębiorców. Raport
2016/2017”. Badaniem objęto 648
gmin a tytuł „Gmina na 5!” został
przyznany 59 jednostkom samorządu
terytorialnego, w tym Barcinowi.
Celem badania, przeprowadzonego
pod opieką naukową prof. dr hab.
Hanny Godlewskiej-Majkowskiej i dr
Joanny Żukowskiej, była ocena gmin
pod kątem jakości komunikacji z
użyciem drogi elektronicznej. Badanymi aspektami kontaktu urzędów z
dokończenie na str. 2

interesariuszami była jakość oﬁcjalnych witryn internetowych prowadzonych przez gminy oraz jakość
komunikacji dwustronnej w języku
polskim i angielskim z użyciem poczty
elektronicznej i metody „tajemniczego klienta”. Paweł Kasprowicz
Przewodniczący Studenckiego Koła
Naukowego Akceleracji podsumowując projekt „Gmina na 5!” powiedział, że skupiając się na wyszukiwaniu rozwiązań unikatowych i
zwiększających końcową wartość dla
potencjalnych przedsiębiorców oraz
inwestorów, zidentyﬁkowano zestaw dobrych praktyk, które warto
promować wśród samorządów.
Jarosław Drozdowski

Obrona Cywilna
Wokół Nas
Wojewoda Kujawsko-Pomorski –
Szef Obrony Cywilnej Województwa
Mikołaj Bogdanowicz zorganizował
konkurs „Obrona Cywilna Wokół
Nas”. Edycja 2017 przebiegała pod
hasłem „Sygnały alarmowe – znam i
wiem jak się zachować”. 24 maja br.
Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy
Barcin Michał Pęziak wręczył okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe uczestnikom II etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego
„Obrona Cywilna Wokół Nas”. Uczniowie Zuzanna Krych, Wiktoria Sipińska i Natalia Suplicka ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie, Dawid Kalczyński
z Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w
Piechcinie oraz Małgorzata Trawińska i Justyna Kruzel z Gimnazjum Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
przygotowali prace plastyczne promujące właściwe postawy wobec
zagrożeń, uczące prawidłowego
zachowania i reagowania wobec
różnorodnych niebezpieczeństw
cywilizacyjnych i zdarzeń o charakterze kryzysowym, a w szczególności
znajomość sygnałów alarmowych.
Gminna komisja konkursowa w

składzie Andrzej Bluma, Agnieszka
Antczak i Beata Wyszyńska zakwaliﬁkowała prace Zuzanny, Wiktorii,
Natalii, Dawida, Małgorzaty i Justyny
do III etapu konkursu organizowanego dla dzieci i młodzieży pod
patronatem Wojewody KujawskoPomorskiego. Celem konkursu jest
upowszechnienie i pogłębianie
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
obrony cywilnej, rozumianej jako
szeroko pojęta ochrona ludności oraz
podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku
wśród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu. Uczestnictwo w konkursie rozwija wyobraźnię uczestników, pozwala zwrócić
uwagę uczniów na przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i poza nią. Przybliża również mieszkańcom regionu,
dzięki prezentacji prac laureatów,
różne aspekty ochrony ludności w
województwie.
Jarosław Drozdowski

Biblioteka.
Oczywiście!
W dniach od 8 do15 maja 2017 roku
pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” odbywa się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek, którego
głównym celem jest podkreślanie roli
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie
prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Z okazji Gminnego Dnia Bibliotekarza Zastępca
Burmistrza Barcina Lidia Kowal spotkała się z dyrektorem i pracownikami
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.
W imieniu władz lokalnych i wspólnoty samorządowej Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krystyna Bartecka i
Burmistrz Michał Pęziak złożyli bibliotekarzom życzenia. W okolicznościowym liście napisali: „W zgranym i kreatywnym zespole biblioteki dostrzegamy dumę i pewność siebie, które
owocują autorytetem i uznaniem
dokończenie na str. 6
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społeczności regionalnej, wysokim
poziomem jakości pracy merytorycznej i wzrostem wszystkich statystyk ilościowych. Dziękujemy Państwu za przyjazną przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, gdzie może
się on w pełni realizować w zakresie
edukacji kulturalnej i uczestnictwa w
kulturze.” W najlepszej polskiej
bibliotece sektory publiczny, prywatny i społeczny połączyły się w działaniu na rzecz kultury, tradycji, zachowania tożsamości lokalnej i narodowej, budowania społeczeństwa
obywatelskiego i informacyjnego.
Jarosław Drozdowski

Trzecia edycja budżetu obywatelskiego
Od 8 maja do 18 czerwca br.
mieszkańcy Barcina, Piechcina i
Aleksandrowa mający ciekawy
pomysł na zadanie inwestycyjne,
szkolenie, wydarzenie kulturalne
lub inicjatywę, mogą zgłaszać
swoje propozycje do sﬁnansowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018. Do rozdysponowania jest 300 000 zł na realizację zadań na obszarze miasta
Barcin i 70 000 zł dla sołectwa Piechcin. Idea budżetu obywatelskiego zakłada bezpośredni udział
mieszkańców w tworzeniu budżetu gminy, poprzez decydowanie w
drodze konsultacji społecznych, o
tym na co będą wydane publiczne
pieniądze. W ręce mieszkańców
oddaje się możliwość decydowania o części wydatków budżetowych. Zasady budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin w 2018
roku określa Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 roku.
Jarosław Drozdowski
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