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Dni Barcina od lat są największym
plenerowym przedsięwzięciem naszego najbliższego regionu. Tegoroczna edycja odbyła się po raz pierwszy na terenie tuż za stadionem
miejskim. Ogromna scena stanęła już
w czwartek 29 czerwca. W piątek natomiast od godzin porannych trwały
ostatnie przygotowania i ku zaskoczeniu organizatorów pod sceną
pojawili się także pierwsi fani Dawida
Kwiatkowskiego, mimo iż do koncertu ﬁnałowego było jeszcze kilkanaście godzin. Pogoda w tym roku niestety nie pomagała, albowiem od samego rana padało i silnie wiało. Z
upływem kolejnych godzin sytuacja
nieco się ustabilizowała. Choć do
Dokończenie na str. 2

Dokończenie ze str. 1
pogodowego ideału dużo brakowało. Scena wystartowała o godzinie
16:30. A wystąpili na niej podopieczni
Michała Maciudzińskiego czyli sekcja
wokalna Miejskiego Domu Kultury.
Śpiewały kolejno Amelia Rydlewska,
Karolina Mazurek, Zosia Nowak, Emilia Kolińska, Ania Ratajczak, Oliwia
Szczepaniak, Wiktoria Kowalska i
Olga Gwizdała. Kiedy młode piosenkarki zeszły ze sceny, przejęli ją tancerze. Zobaczyliśmy Fajnych, Atrakcyjnych i Kreatywnych czy formacje
taneczną, którą kieruje instruktor
Arek Milarski. Dziewczyny zatańczyły
Hip Hop, Commercial i Ragge. Kiedy
FAKowcy zbiegli ze sceny, tuż pod
nią zatańczyły dziewczyny z sekcji tanecznej prowadzonej przez Natalię
Kopydłowską. Największe przeboje
lat 70, 80, 90 i współczesne zagrał zespół Concu Band w składzie Asia
Czajkowska-Zoń, Iza Król, Michał Maciudziński, Nikodem Wróbel, Paweł
Kociszewski i Michał Szubert. Kolejną
muzyczną propozycją dla publiczności była super grupa Snowman.
Pochodzą z Poznania. W dorobku
mają trzy płyty, najnowsza zatytułowana Gwiazdozbiór, zebrała ogrom
fantastycznych recenzji. Grają rocka
a ich przeboje to: „Znów jesteś sobą”,
„Spadam z nieba” czy „Niezmiennie”
mający ponad milion wyświetleń na
You Tube. Tuż przed godziną 21:00
atmosfera pod sceną mimo niesprzyjającej aury zrobiła się naprawdę
gorąca, albowiem piątkowy dzień
podsumować miał Dawid Kwiatkowski. 21 letni wokalista, który dwa lata
temu szturmem zawojował polską
scenę muzyczną zyskując setki tysięcy fanów w całym kraju, tym samym wyprzedając na pniu dwie trasy
koncertowe liczące 50 koncertów.
Dawid to pierwsza osoba w Polsce,
która zdobyła złotą płytę przed premierą albumu, a następnym osiągnęła status płyty platynowej, także
przed jej premierą. Ma ponad 300 tysięcy fanów na Facebooku, na Instagramie obserwuje go ponad 400
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tysięcy osób. Jego wielkie przeboje,
które opanowały listy przebojów
oraz Internet to „Biegnijmy”, „Jak
to” czy „Na zawsze”. Do Barcina fani
specjalnie na jego koncert przyjechali
z czterech stron Polski. Oczywiście
nie mogło zabraknąć wspólnych fotek i autografów. Jedno trzeba
przyznać, takich fanów jakich ma Dawid inni artyści mogą mu zazdrościć.
Piątkowe szaleństwo zakończyła
wspólna dobra zabawa. Publiczność
mimo później pory poderwał Roman
Pleszyński, serwował największe
taneczne hity i mieszkańcom ani
przez chwile nie przeszło przez myśl
aby iść do domu. Dyskoteka pod
gołym niebem trwała do godziny
1:00. Sobotnią relację rozpoczynamy
nie od atrakcji na scenie a od tych,
które przygotowane były dla wszystkich w pobliżu niej. Obecne na placu
panie z Gminnej Rady Kobiet serwowały pyszne ciasto, ale także chleb ze
smalcem i małosolnym ogórkiem.
Instruktorki z MDKu prowadziły animacje dla najmłodszych, było zatem
malowanie twarzy, balonikowe
zwierzaki, bańki mydlane, zajęcia
ceramiczne. Swoją wystawę miały
także uczestniczki zajęć artystycznych z Miejskiego Domu Kultury.
Nowością była obecność młodych
panów specjalizujących się w posługiwaniu bronią, ale nie prawdziwą a
wiernymi replikami. Młodzi pasjonaci
zrzeszeni są w klubie Airsoftowym

„Raven”. Airsoft to gra zespołowa
wykorzystująca pneumatyczne elektryczne, gazowe i sprężynowe repliki broni palnej strzelające plastikowymi kulkami. Oprócz Telewizji Lokalnej patronat medialny nad Dniami
Barcina objęło radio Pik, audycja
przygotowywana była w Barcinie i
Piechcinie. Wywiady z ciekawymi gośćmi, rozmowy o naszym najbliższym
regionie i nie tylko. Na scenie koło
17:00 tuż po ogromnej ulewie jaka
przeszła przez Barcin, wystąpiła
Paulina Kluczyńska. Dziewczyna, która na drugie imię ma Zumba. Paulina
swoją miłością do tańca zaraża każdego, czego dowodem są kolejne
pokolenia tancerek przez nią wychowane. Dziewczyny tańczyły na scenie
i tuż pod nią. Niestety pogoda wpłynęła na scenariusz sobotniego dnia.
Swojego koncertu nie zagrała Oliwia
Rybczyńska. Do koncertu zespołu Mitra na szczęście udało się zapanować
nad wszystkim i muzycy mogli bezpiecznie zagrać, a przyjechali do nas z
Gdyni, ale pomimo nadmorskiego
pochodzenia wcale szant nie grają.
Scenę wypełnili folk – rockiem, nie
zabrakło zatem energetycznych szybkich rytmów ale również melodyjnych ballad. Wyprodukowali takie
utwory jak „Cofnąć czas”, „Swierszcz”, czy „Na ławce”. Sobotniej
gwiazdy nikomu nie trzeba przedstawiać. Prawdziwi giganci polskiego
rynku muzycznego. Piotr Stelmach,
redaktor radiowej „trójki” powiedział: „koncert zespołu Varius Manx
jest niczym dobry ﬁlm… charyzmatyczni aktorzy, elektryzujący klimat,
efektowne ujęcia i przede wszystkim
znakomita ścieżka dźwiękowa”. Kto
nie zna ich wielkich przebojów: „Orła
cień”, „Ruchome piaski”, „Pocałuj
noc”, „Zamigotał świat” czy „Piosenka ksieżycowa”. Varius Manx to
wytwórnia wielkich polskich przebojów. W Barcinie muzykom towarzyszyła Katarzyna Stankiewicz.

Zdjęcia na kolejnych str.
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Piosenka z tekstem
Festiwal piosenki z tekstem, czyli
Forma to jedna ze sztandarowych pozycji Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Od kilku lat z powodzeniem
gromadzi fanów tego typu muzyki. W
tym roku Forma odbyła się 27 czerwca i zgromadziła rekordową liczbę
uczestników. Do Barcina przyjechało
aż czterdziestu dwóch wokalistów z
całej Polski. Na parkingu przed MDKiem mogliśmy odczytać całą rejestracyjną mapę Polski. Olsztyn, Kraków, Szczecinek, Warszawa. Przesłuchania rozpoczęły się o godzinie
10:00. Jury ósmego festiwalu tworzyli Dorota Lanton, Absolwentka
łódzkiej ﬁlmówki. Jej debiut teatralny
to "Klub Kawalerów" Marka Okopińskiego. W warszawskim Teatrze Kwadrat zagrała w spektaklu "Mój przyjaciel". Pojawiła się też w popularnych telenowelach "Klan", "Adam i
Ewa" oraz "Na dobre i na złe". W 2008r. ukazała się jej płyta "Jak balsam", nagrana w Rydze, piosenki zaistniały na antenach radiowych, a teledyski w stacjach telewizyjnych.
Agnieszka Zurańska Wilkowska, wykształcona wokalistka Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy jej nauczycielem była między innymi Elżbieta
Zapendowska. W latach poprzednich
zajęła jedno z czołowych miejsce
podczas barcińskiego festiwalu.
Jedyny mężczyzna w tym towarzystwie Bogusław Nowicki autor terminu „Piosenki z tekstem” i twórca
własnych, bardzo osobistych ballad,
które wydał na trzech płytach:
„Ballady", „Oceany" i najnowszej „
Optymizmu gram". Jego niezwykle
komunikatywne piosenki mówią o
człowieku, jego marzeniach i tęsknotach. Po przesłuchaniu wszystkich
uczestników jurorzy postanowili
przyznać trzy rónorzędne wyróżnienia, które powędrowały do Iwonny
Buczkowskiej, Duetu – Kingi Rutkowskiej i Natalii Zalewskiej oraz zespołu Pragma, który wystąpił w składzie
– Dorota Jarząbek Rogaczyk oraz Tomasz Deryło. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 500 złotych zdobyły
eqzekwo Aleksandra Gużyńska i Maja

Mędrek. Drugie miejsce i nagrodę w
wysokości 800 złotych zdobyła Natalia Grudnik. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 1000 złotych wyśpiewała Anna Malicka. Grand Prix
ósmego Festiwalu Forma i nagrodę
wysokości 1500 złotych oraz zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal
Bardów do Warszawy otrzymała
Agnieszka Ozon. Zwieńczeniem
tegorocznego festiwalu był niezwykły koncert dwóch bardów, wypełniony kultowymi piosenkami z kręgu
piosenki literackiej i kabaretowej
okraszonymi często zabawną, zaskakującą, satyryczną narracją. Całość
nawiązywała do tradycyjnych polskich biesiad poetyckich, w których
w lekkiej, humorystycznej formie
artyści odnoszą się do najbardziej
żywotnych problemów współczes-

ności. W koncercie usłyszeliśmy wiele
przebojów tego gatunku, w oryginalnym, autorskim wykonaniu. Jako
pierwszy na scenie pojawił się
Bogusław Nowicki. Kuby Sienkiewicza nikomu nie trzeba przedstawiać – kiedyś lider „Elektrycznych
gitar”, zespołu grającego pastiszowego rocka, autor wielu przebojów
znanych z radiowych anten i ﬁlmu.
Nagrał przeszło 10 płyt i cały czas
przedstawia się jako czynny lekarz –
neurolog. Muzykom akompaniował
Marek Stefankiewicz, znakomity
pianista i kompozytor. Zaczynał w
lubelskiej Budce Suﬂera. Nagrał tam
trzy pierwsze płyty. Dziś zajmuje się
również komponowaniem muzyki
ﬁlmowej. Jego największe przeboje
to "Jesteś lekiem na całe zło" i "Niech
żyje bal".
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Tłumy na Eleni
Obchody Gminnego Dnia Seniora,
to pomysł jaki narodził się na jednej z
sesji Gminnej Rady Seniorów. Pomysł
jak się okazało był strzałem w dziesiątkę. Tegoroczna edycja miała miejsce w Hali Widowiskowo Sportowej
w Barcinie. W organizacje włączyły
się Miejski Dom Kultury oraz Urząd
Miejski. Najważniejszym jednak organizatorem była rada seniorów z panem przewodniczącym Andrzejem
Szczepańskim na czele. Koncert tegorocznej gwiazdy został sﬁnansowany praktycznie w całości przez
sponsorów pozyskanych przez przewodniczącego rady seniorów. 23
czerwca hala systematycznie wypełniała się już od godziny 16:00. Miejsca
zostały zajęte praktycznie co do ostatniego. Dla publiczności wystąpiła
legenda polskiej piosenki pani Helena
Dzoka, lepiej znana jako Eleni. Artystka koncertowała w wielu krajach
świata: od Europy i Azji po Amerykę,
nagrała ponad 20 płyt w milionowych
nakładach, zdobyła aż osiem "Złotych Płyt" oraz dwie "Platynowe”.
Wylansowała mnóstwo przebojów.
Kilkakrotnie wygrywała niezwykle
popularny plebiscyt "Lata z radiem",
uhonorowano ją tytułem "Królowej
Polskiej Piosenki". W Barcinie zachwyciła wszystkich.

Dzień Dziecka
nad Notecią
3 czerwca br. Koło Nr 71 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Barcinie
wspierane przez sponsorów i darczyńców zorganizowało Dzień Dziecka nad Notecią. W zawodach uczestniczyło 16 wędkarzy w wieku od 7
do 16 lat. Najskuteczniejsi zawodnicy
– Natalia Fabijańska i Jakub Antczak
oraz najmłodszy wędkarz – Antek
Czyżewski otrzymali pamiątkowe
statuetki. Dla wszystkich uczestników ufundowano sprzęt wędkarski.
W 2017 roku sponsorami zawodów
byli I M A G O – Tomasz Tański, Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE-STROP-SYSTEM Grzegorz,

Roman i Maciej Radzikowscy, BAGENTOR Krzysztof, Mariusz i Arkadiusz Klucz, KAPRAL-CAR Marcin
Kasprzak, Zakład pogrzebowy Sławomir Makowski i Bank Spółdzielczy
w Barcinie. Wędkowanie trwało dwie
godziny a złowione ryby zważyli
Jarosław Drozdowski i Robert Robaczewski. W grupie dzieci od 8 do 12
lat pierwsza była Natalia Fabijańska
(2870 pkt.), drugi Leszek Zalewski
(2780 pkt) a trzecia Zosia Kwiatkowska (1240 pkt). Dalsze miejsca
zajęli Laura Popielarz (1210 pkt),
Antek Czyżewski (1190 pkt), Szymon
Konieczka (1010 pkt), Nadia Popielarz
(990 pkt), Igor Kubiak (860 pkt),
Mateusz Gevers (830 pkt) i Hubert
Puzio (740 pkt). W grupie młodzieży
od 14 do 16 lat wygrał Jakub Antczak
(3020 pkt) wyprzedzając Katarzynę

Cudo (2710 pkt), Piotra Kłoczko (1940
pkt), Dawida Stempowskiego (1600
pkt), Adriana Pawlaka (1390 pkt) i
Kacpra Smyka (840 pkt). Spławikowy
konkurs odbył się za zgodą Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o.
Jarosław Drozdowski
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Zawody wędkarskie z okazji Dni Barcina
Z okazji Dni Barcina 1 lipca br. lokalne koło Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowało spławikowe zawody wędkarskie na Noteci.
Konkurs pod honorowym patronatem Burmistrza Barcina Michała
Pęziaka zgromadził 19 seniorów i 9
juniorów. Nagrody oraz puchary dla
najlepszych sﬁnansowano z budżetu
gminy Barcin. Węd k owano trzy
godziny dzięki zgodzie Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o.
Nad przebiegiem konkursu czuwali
Jarosław Drozdowski, Robert Robaczewski i Marek Drozdowski. O godzinie 11.10 zakończono zawody i zważono ryby. Nagrody w postaci sprzętu
wędkarskiego wręczyli Burmistrz
Michał Pęziak i Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Barcinie Krystyna Bartecka. Pamiątkowe puchary dla zwycięzców zdobyli w tym roku Tomasz
Słomowicz i Jakub Antczak. Dodatkowo wśród dorosłych uczestników
rozlosowano komplet zanęt wędkarskich ufundowanych przez Mirosława Rucińskiego właściciela sklepu
zoologiczno – wędkarskiego w Barcinie. Z powodu pomyłki sędziowskiej
pierwotnie na trzecim miejscu w
kategorii juniorów sklasyﬁkowano
Leszka Zalewskiego zamiast Natalii
Fabijańskiej. Kiedy organizatorzy
zorientowali się w sytuacji, Leszek
oddał Natalii nagrodę a burmistrz
Michał Pęziak zapowiedział przyznanie chłopcu samorządowej nagrody
fair play.

70 lat
biblioteki
w Barcinie
25 maja 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyły
się oﬁcjalna uroczystość Jubileuszu
70-lecia powstania książnicy. Tydzień
10

wcześniej, 17 maja, otwarto wystawę
poświęconą historii biblioteki oraz jej
działalności na przestrzeni lat; oba
spotkania wpisały się w cykl wydarzeń poświęconych Jubileuszowi
biblioteki. Progi książnicy przestąpiło
wielu znakomitych gości, w tym Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Barcina Michał Pęziak wraz ze
swoją zastępczynią Lidią Kowal oraz
Przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Bartecką, członkowie Rady
Miejskiej, dyrektorzy Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, dyrektorzy placówek

oświatowych i kulturalnych z terenu
gminy, dyrektorzy bibliotek z sąsiednich miast i gmin - min. Łabiszyna,
Szubina, Żnina, Gąsawy, Nakła, jak
również członkowie stowarzyszeń
współpracujących z biblioteką oraz
liczni przyjaciele i czytelnicy biblioteki. Po powitaniu gości przez Panią
Dyrektor Grażynę Szafraniak nadszedł czas na rozpoczęcie uroczystości. Na początku zebrani zapoznali
się z historią biblioteki, odczytaną
przez Renatę Grabowską, następnie
dokończenie na str. 11

z pomocą prezentacji multimedialnej zaprezentowano gościom obecną działalność biblioteki oraz jej pracowników. Po zakończeniu prezentacji Pani Dyrektor Grażyna Szafraniak podziękowała władzom, instytucjom, stowarzyszeniom, ﬁrmom oraz
osobom ﬁzycznym, bez których
wsparcia i życzliwości wspomniana
działalność byłaby uboższa. Pani
Dyrektor podziękowała również obecnym oraz emerytowanym pracownikom biblioteki za ich sumienną
pracę i zaangażowanie. Nie zabrakło
podziękowań, gratulacji i życzeń od
zebranych gości. Na ręce Pani Dyrektor zebrani złożyli wiele listów gratulacyjnych, kwiatów oraz okolicznościowych podarunków. Szczególnie
miłym momentem było nadanie bibliotece Medalu Honorowego im.
Jakuba Wojciechowskiego za szczególne zasługi dla kultury robotniczej,
przez Społeczną Kapitułę Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Bydgoszczy. Ponadto naszej bibliotece nadano Laur Żnińskiego Towarzystwa Kultury, zaś Dyrektor biblioteki, Pani Grażyna Szafraniak, otrzymała Srebrną Odznakę
Zasłużonego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Po zakończeniu części oﬁcjalnej uroczystości
rozpoczęła się jej część artystyczna.
Na scenę weszli artyści z bydgoskiej
Opery Nova - sopranistka Agnieszka
Broczkowska oraz tenor Marcin
Naruszewicz, którzy w przy akompan i a m e n c i e p i a n i s t y Wo j c i e c h a
Broczkowskiego dali porywający
recital pieśni i piosenek operetkowych. Występ nagrodzono gromkimi
brawami. Jak na uroczystości
jubileuszowe przystało, nie zabrakło
toastu oraz tortu. Pani Dyrektor Grażyna Szafraniak oraz Burmistrz Michał Pęziak wspólnie zdmuchnęli
świeczki z dumną liczbą 70, życząc
sobie oraz zebranym jeszcze wielu
jubileuszy w barcińskiej bibliotece.

Olga Gralak-Ćwikła
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Dla wszystkich mam
Dzień Matki to jeden z najważniejszych dni w rocznym kalendarzu
świąt, obchodzony jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data
obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany; w Polsce obchodzone jest 26 maja. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
włączyła się w obchody święta,
organizując wraz z Szkołą Podstawową w Mamliczu koncert zatytułowany „ Piosenki z krainy snów”.
Wydarzenie miało miejsce 29 maja i
zgromadziło w czytelni biblioteki
kilkadziesiąt osób. Część artystyczną
spotkania przygotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej z Mamlicza, pod
czujnym okiem nauczycielek Marii
Kolińskiej i Małgorzaty Smok. Koncert poświęcony został kołysankom –
piosenkom powszechnie kojarzonym
z matczyną miłością. W czytelni
biblioteki zabrzmiało wiele kołysanek, tych bardziej i mniej znanych.
Uczniowie odegrali także krótką
scenkę pokazującą codzienność matek i dzieci. Koncert spotkał się z aprobatą widowni, która nagradzała każdy występ gromkimi brawami.

Pracownia ART Kujawy w bibliotece
7 czerwca 2017 roku w naszej bibliotece odbyło się otwarcie kolejnej
wystawy z cyklu „Artyści Gminy
Prezentują”. Tym razem podziwialiśmy ekspozycję rękodzieła Pań
zrzeszonych w Klubie A R T w Piechcinie. Klub ART Pracownia Kujawy
działa przy Miejskim Domu Kultury,
powstał w 2012 roku. Na początku
działalnością stowarzyszenia zarządzała Pani Barbara Różańska, obecnie rolę przewodniczącej pełni Pani
Mirosława Tomczak. Do klubu należy
17 osób. Każda z członkiń specjalizuje
się w innej dziedzinie rękodzieła
artystycznego. Panie spotykają się
raz w tygodniu w świetlicy w Piechcinie. Podczas wernisażu pani
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Mirosława Tomczak opowiadała o
działalności i osiągnięciach Klubu, o
tym jak wyglądają spotkania, o jarmarkach, festynach i wystawach, na
których członkinie klubu prezentują
swoje prace. Przedstawiła również
uczestnikom wernisażu technikę i
sposób wykonania każdej z eksponowanych prac. W czytelni Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
wystawiają swoje prace panie: Anna
Buzała, Teresa Haręcka, Barbara Sipińska – origami przestrzenne, Irena
Ciemniak - haftowane serwetki i szydełkowe kapelusze, Kazimiera Dziubkowska – serwetki robione na drutach, Stanisława Pawelczyk – obrazy
haftowane ściegiem krzyżykowym,
robótki szydełkowe, Barbara Różań-

ska – kwiaty z rajstop oraz Mirosława
Tomczak – prace wykonane quilingiem i decoupagem. Wystawę można
oglądać do 15 lipca br. w godzinach
otwarcia biblioteki.
Renata Grabowska

Debata
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 R P Andrzeja Dudy.
Tegorocznym tematem dyskusji było
budowanie wspólnot lokalnych –
stanowiące punkt wyjścia do reﬂeksji
nad narzędziami 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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Ul. Żnińska we wspomnieniach
29 maja po raz kolejny w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło się spotkanie z cyklu „Zajrzyj do
biblioteki powspominać”. Dyskusje
na temat przeszłości Barcina, które są
założeniem cyklu, przyciągają coraz
to nowe osoby pragnące podzielić się
swoimi wspomnieniami. Tym razem
rozmawiano o tym, jak kiedyś wyglądała ulica Żnińska, a konkretnie jej
lewa strona. Wśród zebranych było
wielu obecnych bądź byłych mieszkańców tej ulicy, ciekawych opowieści więc nie brakowało. Wspominano rodziny, które niegdyś tam
mieszkały oraz wydarzenia, które
rozegrały się na ul. Żnińskiej i szczególnie zapadły w pamięć barcinian.
Ożywioną dyskusję wywołał min.
młyn należący niegdyś do rodziny
Drozdowskich oraz tereny leżące za
dawnym budynkiem poczty.
Olga Gralak - Ćwikła

Śladami
Williama
Szekspira
Pan Andrzej Turzyński to postać,
której stałym bywalcom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin nie
trzeba przedstawiać. Żninianin znany
jest z prelekcji na temat swoich podróży; jak dotąd w barcińskiej bibliotece dzielił się wspomnieniami z wypraw do Peru oraz Petersburga. Spotkania z Panem Andrzejem cieszą się
dużym powodzeniem, goście biblioteki cenią go za ciekawe opowieści
oraz bogaty materiał zdjęciowy;
podróżnik stara się też zawsze zaprezentować gościom pamiątki z podroży oraz w miarę możliwości, przysmaki związane z krajem, o którym akurat
opowiada. Nie inaczej było 31 maja,
14

kiedy Pan Andrzej po raz kolejny dzielił się z gośćmi barcińskiej biblioteki
wspomnieniami z podróży – tym razem do Anglii, śladami wielkiego dramaturga Williama Szekspira. Wędrówka rozpoczęła się w Stratfordupon-Avon, czyli mieście w którym
urodził się, zmarł oraz został pochowany Szekspir. Następnym etapem
był Londyn, gdzie pisarz spędził wiele
lat życia. Pan Andrzej pokazał wiele
zdjęć z obu miast oraz opowiedział
wiele ciekawostek o życiu i twórczości pisarza. Zebrani usłyszeli między innymi, że małżeństwo pisarza z
Anne Hathaway nie należało do
szczęśliwych, oraz że pomimo geniuszu literackiego Szekspira jego
dwie córki były analfabetkami. Wspomniano o londyńskim teatrze Globe,
którego współwłaścicielem był pisarz. Pan Turzyński mówił także o
kontrowersjach związanych z autorstwem dzieł Szekspira, które do tej
pory rozpalają wyobraźnie literaturoznawców. Podczas prelekcji widzowie mogli skosztować angielskiej
herbaty oraz herbatników oraz

uczestniczyć w konkursie z nagrodami. Pan Turzyński pokazał także
wiele pamiątek z pobytu w Anglii, w
tym przedmioty związane z niezwykle popularną w tym kraju brytyjską
rodziną królewską.

Wystawa z okazji 70 - lecia biblioteki

70 lat temu, w 1947 roku, dzięki
zaangażowaniu Jakuba Wojciechowskiego oraz ówczesnych władz
miasta, w Barcinie powstała biblioteka. Jakub Wojciechowski, autor
„Pamiętnika własnego robotnika”
oraz laureat złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury, przekazał
na cele nowo powstałej instytucji
swój własny księgozbiór, liczący 220
tomów. Książki te były darami od
zaprzyjaźnionych z Wojciechowskim
literatów i jak na owe czasy, stanowiły pokaźny zbiór. Placówka znalazła swe miejsce w jednym z pomieszczeń ówczesnego przedszkola
miejskiego przy ul. 4 stycznia, zaś
pierwszym bibliotekarzem został
właśnie Wojciechowski. Dalsze kilkadziesiąt lat istnienia biblioteki to
szereg przeprowadzek, zmian kadrowych oraz nieustanny rozwój. W
chwili obecnej biblioteka mieści się w
wzniesionym w 2013 roku gmachu
przy ul. LWP; istnieją także trzy ﬁlie
książnicy – na ul. Kościelnej w Barcinie, w Piechcinie oraz w Mamliczu.
Od 1991 roku instytucja jest kierowana przez Panią Grażynę Szafraniak. Barcińska biblioteka jest jedną z
najprężniej działających instytucji
kulturalnych na terenie gminy, wielokrotnie nagradzaną i wyróżnianą na
szczeblu lokalnym, wojewódzkim
oraz ogólnopolskim. Użytkownicy biblioteki mogą korzystać nie tylko z
bogatego księgozbioru książnicy,
lecz także brać udział w licznych
imprezach kulturalnych i oświatowych, przeczytać prasę, skorzystać z
czytelni internetowej i tabletów,
uczyć się na kursach oraz warsztatach, zapoznać się ze zbiorami Izby
Tradycji istniejącej przy bibliotece,
spróbować swoich sił w jednym z
organizowanych przez bibliotekę
konkursów. Biblioteka oferuje książki
tradycyjne, audiobooki oraz bezpłatny dostęp do platform z e-bookami.
Zbiory biblioteczne można przeglądać, rezerwować oraz prolongować
korzystając z katalogu on-line. Z bogatą historią biblioteki można było
zapoznać się, przychodząc 17 maja
2017 roku na wernisaż wystawy, bę-

dącej pierwszym spotkaniem w serii
wydarzeń z okazji Jubileuszu 70-lecia
powstania biblioteki. Na wystawę
składało się kilkanaście plansz ze
zdjęciami ukazującymi historię biblioteki oraz działalność instytucji na
przestrzeni lat; ponadto w czytelni biblioteki można było podziwiać ekspozycję najstarszych książek z bibliotecznych zbiorów, przejrzeć kroniki
biblioteczne oraz zobaczyć, co czytelnicy książnicy pozostawili w wypożyczanych książkach jako zakładki.
Zebrani goście mieli także okazję
obejrzeć prezentację multimedialną
pokazującą obecną działalność książnicy oraz zapoznać się z wszystkimi
jej pracownikami – także tymi, którzy
ze względu na specyﬁkę wykonywanej pracy nie mają styczności z
użytkownikami biblioteki. Nie zabrakło okolicznościowego tortu.
Olga Gralak-Ćwikła
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Z NASZEJ POCZTY

Bibliofil z Barcina
Jubileusz 70 lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (25.05.2017) stał się okazją aby przyjrzeć się
postaci Jakuba Wojciechowskiego
patrona wspomnianej biblioteki. Jakub Wojciechowski jest znany przede
wszystkim jako pisarz w bluzie robotnika i samorodny talent literacki
(Boy Żeleński ). Ostatnio podkreśla
się również jego humanitaryzm. A
warto wiedzieć i to, że był on przyjacielem i miłośnikiem książek. Już na
początku swojego pamiętnika Życiorys własny robotnika wspomina, że
jako chłopak za zarobione przez siebie pieniądze kupił sobie książeczkę. I
gdy chwalił się tym przed matką, zamiast uznania dostał od niej ściera po
głowie. I już wówczas cierpiał dla idei,
którą w sobie piastował. Zamiast
oddać pieniążek matce, czy nawet
kupić sobie cukierka którego w domu
ze względu na biedę nie uświadczył,
książeczkę sobie kupił. Tak mógł
uczynić tylko przyjaciel i miłośnik książki czyli z greckiego biblioﬁl. A co
uczynił już w wieku dojrzałym ?
Ze swoich własnych książek utworzył w Barcinie bibliotekę publiczną,
której Barcin nie posiadał. Tylko przyjaciel książki i równocześnie przyjaciel
człowieka jest wstanie zrezygnować
ze swojej własności dla dobra ogólnego. Czy podobny przykład możemy
znaleźć w historii biblioﬁlstwa polskiego ? Owszem był taki człowiek,
który podobnie jak Wojciechowski
był przyjacielem książek i dla nich był
gotów się poświęcać. Był nim Józef
Andrzej Załuski. Oto co pisze o nim
Zygmunt Gloger w Encyklopedii
Staropolskiej.
„Z ruiną swojego majątku i ograniczeniem pierwszych potrzeb życia
ksiądz referendarz (Załuski) zapamiętale zbierał książki. Nawet kiedy po
upadku Leszczyńskiego r. 1734 kraj
opuścić musiał i w Lotaryngii zamieszkał, całe swoje dochody na skupowanie ksiąg obracał. Po powrocie do
kraju, mając znacznie zwiększone
intraty, dalej pracę swoją z jednakowym zapałem prowadził;
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poprzestawał na najprostszym i skąpym ludzi biednych posiłku, aby wszystko dla książek poświęcić”.
Szalona między Wojciechowskim
a Załuskim różnica. Wojciechowski
człowiek biedny niewykształcony.
Załuski posiadacz majątku, człowiek
uczony, ksiądz a później nawet biskup kujawski. Ale umiłowanie książek jako nośników wiedzy u jednego i
drugiego podobne. Wojciechowski
tylko 200 książek mógł przeznaczyć
Bibliotece Publicznej w Barcinie i cieszył się, że był pierwszym w byłym
powiecie szubińskim. Załuski zgromadził 300 tysięcy tomów i dorównał
trzem największym bibliotekarzom
we Wiedniu, Monachium i Londynie.
Dzięki staraniom Załuskiego w roku 1747 została otwarta w Warszawie
biblioteka publiczna, z której wszyscy
chętni mogli korzystać.
Załuski podobnie jak Wojciechowski uważał, że ludzie odpowiednio oświeceni będą lepiej służyć
społeczeństwu, z którego się wywodzą.
Czesław Cieślak

Turniej Wsi
W bardzo zaciętych i wyrównanych spotkaniach fazy grupowej padły łącznie trzydzieści dwie bramki!
Dało to średnio blisko 2,67 gola na
mecz! Oddaje to wysoki, wyrównany
poziom walki i zaangażowanie zespołów, którego tak naprawdę nie
brakowało ani przez chwilę! Poszanowanie piłki w szykach defensywnych
oraz przemyślane akcje ofensywne
były kluczem do awansu dla najlepszych zespołów z każdej z grup pre
eliminacyjnych. W drugim etapie gry
przystąpiono do spotkań o poszczególne miejsca w całym turnieju. Po
tym jak poznaliśmy uczestników tzw.
"małego" oraz wielkiego ﬁnału
turnieju przyszło również rozegrać
też mecz o siódme i piąte miejsce. A w
nim, wylądowała ekipa Łukasza
Ciochonia z Józeﬁnki - zeszłoro-

cznego wicemistrza, który nie zdołał
awansować z bardzo mocnej grupy
eliminacyjnej. Przyszło im zagrać na
pocieszenie z zespołem z Mamlicza.
Młodzi kopacze gości nie mieli raczej
większego parcia na wynik, choć
wiadomo, że bez wątpienia ucieszyliby się z siómej lokaty. Koniec końców, rutyna i doświadczenie były po
stronie graczy z Józeﬁnki. Stąd pewna wygrana w meczu numer "trzynaście" całego turnieju. Następnie
planowany był bój o piąte miejsce, w
którym Sadłogoszcz miał podejmować "pierwszy garnitur" Młodocina.
Niestety.. do meczu nie doszło, gdyż
gracze z Sajgonu oddali mecz walkowerem! Kolejne mecze o stawkę
rozpoczęliśmy od starcia o medale z
brązowego kruszcu - Barcin Wieś
podejmowało gościnnie występującą

drużynę z Obudna! Nominalni gospodarze, którzy byli utalentowanymi
multimedalistami i jednymi z faworytów do triumfu, dopiero w serii rzutów karnych pokonali Kazimierza
Roszaka i jego kompanów. W wielkim
ﬁnale szóstego Piłkarskiego Turnieju
Wsi, debiutujący Piechcin spotkał się
z drugą reprezentacją Młodocina. Po
bardzo wyrównanym widowisku
minimalnie lepsi okazali się gracze
największego sołectwa w Gminie
Barcin, którzy ograli swoich rywali 1:0
po traﬁeniu najlepszego strzelca
turnieju - Joachima Nowackiego!
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Bieg świętojański
W sobotę 24.06.2017r. w Barcinie
odbył się Bieg Świętojański. Start
biegu miał miejsce w pobliżu Stanicy
Żeglarskiej Neptun, zaś meta zlokalizowana była przy kościele Św. Jakuba
Większego, gdzie odbywały się
obchody Nocy Świętojańskiej w naszym mieście. Bieg miał charakter
symboliczny, nie było w nim klasyﬁkacji najlepszych zawodników,
ważne było zaś wzięcie udziału i
przebiegnięcie całej trasy, a także
zachęcenie rodzin do wspólnego
podejmowania aktywności ﬁzycznej.
Na mecie biegu na każdego uczestnika czekały pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wręczali je pomocnicy
boga mórz -Neptuna, który tego dnia
nawiedził Barcin. W biegu wzięło
udział 26 osób - zarówno dzieci jak i
dorośli.

Turniej Tenisa
Ziemnego
Dnia 01 lipca (tj. sobota) bieżącego roku na obiektach Barcińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji - Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. dra
Stanisława Krzysia oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w
Barcinie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego Puchar Prezesa BOSiR - Pani
Leny Patalas - z okazji tegorocznych
Dni Barcina! Równo od godziny 09:00
do sportowej rywalizacji przystąpiło
łącznie sześciu graczy, którzy po
wcześniejszym rozstawieniu do grup
eliminacyjnych, zmierzyli się ze sobą
w systemie rozgrywkowym "każdy z
każdym". Po sześciu pasjonujących
meczach, zawierających niezliczoną
liczbę pięknych zagrań i niesamowitej
walki.. wyłoniono pary, które pomiędzy sobą miały rozstrzygnąć o ostatecznej kolejności. Najlepszy w stawce
startujących okazał się Jarosław Kołodziejski, który nie pozostawił swojemu rywalowi - Arturowi Gumińskiemu najmniejszych szans na ugranie nawet kilku gemów. W ﬁnale po18

cieszenia zwyciężył Jarosław Stablewski, który ograł w dwóch setach
Rafała Wróblewskiego. W meczu o
piąte miejsce po bardzo wyrównanym boju pod siatką, lepszy od swojego rywala okazał się Marcin Woźniak.

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
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Mistrz Norbert

27 czerwca 2017 roku na stadionie
wielofunkcyjnym Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Łowiczu odbył się X I I
Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci. W zawodach uczestniczyły reprezentacje Węgier, Polski,
Łotwy, Słowacji, Litwy i Estonii. Dziewczęta i chłopcy z roczników 2004,
2005 i 2006 rywalizowali w biegach
na 60 m, 300 m, 600 m i 1000 m, rzucie
piłeczką palantową, skoku w dal i
skoku wzwyż. Norbert Naborczyk z
Gminy Barcin wygrał konkurs skoku
w dal chłopców z wynikiem życiowym 4,99 m i zdobył złoty medal. Polska zajęła drugie miejsce w klasy-

ﬁkacji medalowej państw. Z utalentowanymi młodymi sportowcami Norbertem Naborczykiem i Nicolą Moritz
oraz osobami wspierającymi ich rozwój spotkali się Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Barcinie Krystyna Bartecka, Sekretarz Gminy Waldemar
Dolata i Prezes BOSiR sp. z o. o. Lena
Patalas. Samorządowcy wręczyli
lekkoatletom nagrody rzeczowe. W
tym roku Norbert i Nicola otrzymali
nagrodę sportową Gminy Barcin za
osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie
o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Najlepsi lokalni lekkoatleci

trenują w sekcji lekkoatletycznej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
sp. z o.o. na stadionie miejskim w Barcinie.

Jarosław Drozdowski

Budowa parku miejskiego w Barcinie
Na przełomie maja i czerwca 2017
roku podpisano pięć umów o łącznej
wartości 5.543.259,77 zł na budowę
parku miejskiego w Barcinie obejmującą wykonanie robót budowlanych,
placów zabaw, pumptracku i skateparku oraz nadzór inwestorski. Na
przełomie maja i czerwca 2017 roku
Gmina Barcin podpisała pięć umów o
łącznej wartości 5.543.259,77 zł na
budowę parku miejskiego w Barcinie.
Realizacja inwestycji została podzielona na cztery części obejmujące roboty budowlane z zakresu branży
drogowej (alejki parkowe, ciągi
pieszo-jezdne), konstrukcyjno-budowlanej (altana, słup multimedialny,
terenowe punkty widokowe, pomost
rekreacyjny i pieszo-rowerowy, nowoczesne symboliczne bramy wejściowe), elektrycznej (wykonanie
instalacji dla zasilania w energię
elektryczną, budowa oświetlenia alejek parkowych i altany), teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna
dla potrzeb monitoringu miejskiego)
i sanitarnej (bud owa przyłącza
wodociągowego i systemu nawadniania), budowę trzech placów
zabaw, w tym dla maluchów (dzieci w
wieku 0-3 lat), dzieci starszych oraz
linarium, wykonanie rowerowego
asfaltowego placu zabaw P U M PTRACK oraz wykonanie betonowego
SKATEPARKU. Robotami budowlanymi o wartości 3.677.700,00 zł
zajmie się konsorcjum P.P.H.U. „EVENTUS” Arkadiusz Kalinski (Lider)
oraz Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe PREBUD Włodzimierz Bestrzyński (Partner) z
Inowrocławia. Wykonania betonowego skateparku za 645.000.00 zł
p o d j ę ł a s i ę ﬁr m a D O M B U D A .
Zadrożna, R. Zadrożny Sp. j. z Gliwic.
Wykonanie rowerowego asfaltowego placu zabaw pumptrack za
152.028,00 zł zlecono BT PROJECT
Spółka z o. o. z Poznania. Budowę
trzech placów zabaw, w tym dla
maluchów (dzieci w wieku 0-3 lat), dla
dzieci starszych oraz linarium za
1.029.631,77 zł przyjęła do wykonania
ﬁrma FENSTER Spółka z o. o. z

Bydgoszczy. Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
zlecono za 38.900,00 zł Rafałowi
Chomiukowi przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji
SUN PROJECT w Niemczu. Inwestycja zlokalizowane jest na terenie o
powierzchni ponad 4 ha, który od południa graniczy z ul. Pakoską, w tym z

obiektami handlowymi i parkingiem
sklepu Tesco a od zachodu graniczy z
zabudowanymi posesjami zlokalizowanymi wzdłuż ul. 4-go Stycznia i
stacją paliw. Planowe zakończenie
budowy przewiduje się do połowy
listopada a uzyskanie pozwolenia na
użytkowania do 22.12.2017 r.

Jarosław Drozdowsk
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Zieleń przy stadionie
20 czerwca br. roku Burmistrz
Barcina Michał Pęziak podpisał
Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie
wyboru najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym na
zagospodarowanie terenu zieleni
przy ciągu pieszo-rowerowym w

pobliżu stadionu sportowego w
Barcinie. Komisja przetargowa
zaproponowała wybór oferty
ﬁrmy G A R D E N I A Tomasz Hernacki z Gniezna. Burmistrz zatwierdził przedstawioną propozycję. Zakres prac o wartości

244.000,00 zł obejmuje roboty
porządkowe i przygotowawcze,
sadzenie traw ozdobnych i bylin,
zakładanie trawników oraz
pielęgnację w okresie gwarancyjnym.
Jarosław Drozdowski

Ślimaki
po pałucku
Książka „Ślimaka kulinarna podróż – o tym, co zapomniane, a przypomnienia warte” wydana przez Studio Editorial z Krakowa zdobyła pierwsze miejsce w Gourmand World
Cookbook Awards w kategorii książki
kucharskie. Ceremonia wręczenia
książkowego Oskara obyła się 28
maja br. w Yantai w Chinach. Wśród
120 oryginalnych receptur znajduje
się przepis Ślimaki na śledziu z nutką
pałucką opracowany przez Krzysztofa Leśniewskiego z Dąbrówki Barcińskiej. Pan Krzysztof jest kucharzem - pasjonatem, przewodnikiem,
miłośnikiem wszystkiego, co pałuckie. W 2016 roku wydał książkę „Kuchnia Pałucka”, zawierającą lokalne
przepisy i ciekawostki opisane w rytmie roku obrzędowego.
Jarosław Drozdowski
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Propozycje do budżetu
im. Jana Brzechwy, utworzenie alei
obywatelskiego zwyczajnych
– niezwyczajnych mieszOd 8 maja do 18 czerwca br. mieszkańcy Barcina, Piechcina i Aleksandrowa mający ciekawy pomysł na
zadanie inwestycyjne, szkolenie, wydarzenie kulturalne lub inicjatywę,
mogli 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 na zasadach określonych w
Uchwale nr XXVIII/240/2017 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca
2017 roku. W Piechcinie zgłoszono
dwa projekty o szacunkowej wartości
69.475,00 zł, obejmujące organizację
cyklu plenerowych imprez artystyczno – rekreacyjnych skierowanych
do mieszkańców Piechcina oraz
doposażenie placu zabaw w Parku
100-lecia o urządzenie typu trampolina maxi. Z Barcina wpłynęło 14
wniosków na zadania o szacunkowej
wartości 1.013.408,00 zł. Wnioskodawcy zaproponowali realizację
inwestycji takich jak przebudowa
drogi wewnętrznej przy Przedszkolu
Nr 1 i Banku Spółdzielczym, odwodnienie i utwardzenie kostką brukową terenu przy garażach na ul. Lotników, zagospodarowanie skweru
zielonego przy Górze Św. Wojciecha,
postawienie wiaty do sprzętu wodnego przy stanicy żeglarskiej, stworzenie Ogrodu sensorycznego, w
którym każde dziecko ma poznawać
świat wszystkimi zmysłami oraz
ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej pod chmurką dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 2

kańców dawnego Barcina z granitowymi tabliczkami z życiorysem.
Mieszkańcy miasta zgłosili także projekty miękkie takie jak Trzy powody
do uśmiechu Muzyka-Sport-Zabawa
obejmujące organizację imprez dla
najmłodszych, Łączymy pokolenia za
pomocą piosenki – koncerty muzyki
popularnej w latach 60, 70 i 80 XX
wieku, I I I Festiwal Nauki i Pasji
„Pokaż co potraﬁsz”, Podróżomaniacy – spotkania z piszącymi podróżnikami w letniej czytelni przy
bibliotece, Przyszłość w naszych
rękach – stoiska w hali widowiskowos p o rt o w e j z p ro gra m o w a ni e m ,
automatyką, robotyką oraz klockami
Lego i wyjazdy do Laboratorium
Szkoły Przyszłości Edulab, Sympatyczna olimpiada – spotkania uczniów przedszkoli i szkół z Gminy Barcin z grupami młodzieży zrzeszonej w
PaTPORTACH oraz Zlot miłośników
polskich samochodów i motocykli
wyprodukowanych za czasów PRL.
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. Do końca lipca przeprowadzona zostanie
weryﬁkacja zgłoszonych zadań i
projektów. Na sierpień zaplanowano
kampanię informacyjną a od 4 do 17
września 2017 r. przeprowadzone
zostanie głosowanie. Zadania, które
uzyskają największą liczbę punktów
ujęte zostaną w projekcie budżetu
gminy Barcin na 2018 rok.

Nowy MGOPS
W maju zakończyliśmy i odebraliśmy przebudowę części budynku przy ul. Mogileńskiej 3 w Barcinie
na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Koszt robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i
dostawy mebli biurowych wyniósł
511.474,77 zł. Firma FEMINA Agnieszki Nowak z Nowej Wsi Wielkiej
wykonała roboty obejmujące prace
branży budowlanej, branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz instalacji sanitarnych c.o., wod.-kan. i
wentylacji. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji zlecono za
5.313,60 zł ﬁrmie B E N D E R B U I LDING z Podgórzyna. Dostawą typowych mebli biurowych z elementami
wyposażenia uzupełniającego za
22.873,60 zł zajęła się ﬁrma Drzewiarz-Bis sp. z o. o. z Lipna. Pomiędzy
19 a 30 czerwca br. przeprowadzono
działania wynikające z przeniesienia
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barcinie z ul. Lotników
13 do nowej siedziby przy ul. Mogileńskiej 3. Jednocześnie w sposób
wcześniej ustalony prowadzono wypłatę świadczeń ﬁnansowych oraz w
sytuacjach pilnych i wynikających ze
zdarzeń losowych reagowano na
potrzeby mieszkańców.

Jarosław Drozdowski

UEFA
EURO U21
Burmistrz Barcina Michał Pęziak oraz Prezes Barcińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z
o.o. Lena Patalas przekazali mieszkańcom gminy 15 biletów na mecze Mistrzostw Europy U E F A
EURO U21 Polska 2017, Portugalia
– Serbia, Serbia – Macedonia i
Serbia – Hiszpania. Spotkania

rozegrano 17, 20 i 23 czerwca w Bydgoszczy. Bilety ufundował Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz Rafał Bruski.
Pomiędzy 16 a 30 czerwca 2017 roku w Polsce odbyły się Mistrzostwa Europy UEFA EURO U21 z
udziałem 12 najlepszych drużyn:
Polska, Słowacja, Szwecja, Anglia,
Portugalia, Serbia, Hiszpania,
Macedonia, Niemcy, Czechy,
Dania i Włochy. Polska reprezentacja prowadzona przez Marcina
Dorna odpadła w fazie grupowej a
turniej wygrali Niemcy.

4

Stypendia uczniowskie
Gmina Barcin przeznaczyła
36.500,00 zł na stypendia dla 216 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wysokie wyniki w nauce,
wybitne osiągnięcia oraz wysokie
osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017. 20 czerwca 2017 roku
odbyło się posiedzenie komisji
stypendialnej w składzie Lidia Kowal,
Bartłomiej Uszko, Marzena Wolska,
Katarzyna Marciniak, Ewaryst Tomiczak, Iwona Kausa i Wojciech Kiciński opiniującej wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów
pl aców e k oś w iatow ych prow adzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia
sportowe w roku szkolnym 2016 2017. Uczniom szkół podstawowych
przyznano 52 stypendia po 180 zł
(średnia ocen od 5,10 do 5,49), 29
stypendiów po 210 zł (średnia ocen
od 5,50 do 5,88) oraz 4 stypendia po i

Dyrektor
Grażyna Mac
Po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu konkursu Burmistrz Michał
Pęziak powierzył pani Grażynie
Mac stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 w Barcinie od 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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250 zł (średnia ocen powyżej 5,89).
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana
Brzechwy w Barcinie ma 49 stypendystów, Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Piechcinie wykształciła 16 stypendystów, w Szkole
Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie uczy się 13 stypendystów a w Szkole Podstawowej w
Mamliczu – 7 stypendystów. Uczniom szkół gimnazjalnych przyznano
31 stypendiów po 180 zł (średnia ocen
od 5,00 do 5,40) oraz 8 stypendiów
po 210 zł (średnia ocen od 5,41 do
5,70). Jeden uczeń barcińskiego
gimnazjum otrzymał stypendium w
wysokości 250 zł za średnią powyżej
średniej 5,71. W Gimnazjum nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Barcinie jest
32 stypendystów a w Gimnazjum nr 2
w Piechcinie – 8 stypendystów. Za
wybitne osiągnięcia nagrodzono pięciu uczniów Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i jednego ucznia

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Brzechwy w Barcinie stypendiami w
wysokości 270,00 zł. Za wysokie osiągnięcia sportowe komisja przyznała 7
uczniom po 100 zł za zajęcie I miejsca
w zawodach na szczeblu powiatowym, 63 uczniom po 120,00 zł za
zajęcie miejsc od IV-X w zawodach na
szczeblu wojewódzkim, 8 uczniom
po 150 zł za zajęcie miejsc od I-III w
zawodach na szczeblu wojewódzkim, 6 uczniom po 200 zł za udział w
mistrzostwach Polski oraz jedno stypendium w wysokości 260 zł za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana
Brzechwy w Barcinie kształci się 33
uzdolnionych sportowo uczniów, a w
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie i Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie jest po 31
ambitnych sportowców.
Jarosław Drozdowsk

Zbiórka dla Michała
Z inicjatywy Moniki Wardęckiej i
Sylwii Wrzesińskiej, wspartych pracą
wielu życzliwych osób, w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie zorganizowano niepubliczną zbiórkę pieniędzy na operację
i rehabilitację Michała. Od 8 do 19
maja 2017 roku każdy chętny mógł
wesprzeć akcję wrzucając pieniądze
do puszek w kształcie krokodyla i
pszczółki. W pomoc szczególnie
zaangażowali się koleżanki i koledzy z
klasy chłopca wraz z opiekunami. W
trakcie akcji ogromnym zainteresowaniem cieszyły się loterie fantowe
„Kup kota w worku” i STAR WARS.
Zbiórka pieniędzy przeprowadzona
była też podczas zebrań z rodzicami i
w kawiarence szkolnej z domowymi
wypiekami. Młodszemu koledze
pomogła społeczność Gimnazjum nr
1 im. Henryka Sienkiewicza i Liceum
Ogólnokształcącego w Barcinie.
Uczennice klas sportowych i zawodniczki MUKS Barcin, dopingowane

przez rówieśników i nauczycieli, rozegrały charytatywny mecz siatkówki.
Dzięki oﬁarności i dobrym sercom
udało się zebrać 11 384,55 zł. Kwota
została komisyjnie zliczona i przelana
na subkonto Michała utworzone w
fundacji „Słoneczko”. Osoby, które
chcą pomóc Michałowi mogą przelać
pieniądze na konto fundacji o
numerze: 89 8944 0003 0000 2088
2000 0010 (z dopiskiem Michał
Napierała 96/N). Głównym celem
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” ze Stawnicy jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków
potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Jarosław Drozdowski
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Nagroda kulturalna burmistrza
W 2017 roku pani Jadwiga Stróżykiewicz obchodzi jubileusz 25-lecia
pracy twórczej. Z tej okazji Burmistrz
Barcina Michał Pęziak doceniając
osiągnięcia i postawę poetki przyznał
Jej nagrodę za całokształt pracy artystyczno - kulturalnej na rzecz rozwoju
środowiska lokalnego. Uroczyste
wręczenie nagrody i pamiątkowego
dyplomu miało miejsce w trakcie
zakończenia roku zajęć Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Barcinie. Pani
Jadwiga jest słuchaczką UTW od momentu jego powstania, co dokumentuje otrzymany w 2011 roku certyﬁkat potwierdzający umiejętność
życia jako najbardziej spotykaną
rzecz na świecie.
Jadwiga Stróżykiewicz urodziła
się 13 lipca 1944 roku w Radomyślu
Wielkim, dokąd jej rodziców – Zoﬁę i
Alojzego Konwińskich zagnała
wojenna zawierucha. Poetka mile
wspomina dzieciństwo spędzone w
Smogórach. Tam z pasją fryzjerki
czesała trawę, przymierzając się do
później wykonywanej profesji. Naukę
strzyżenia i pielęgnacji włosów
pobierała w Łabiszynie u mistrza
Stanisława Kandulskiego. Później
sama zdobyła tytuł mistrza i instruktora praktycznej nauki zawodu.
Ponadto ukończyła liceum ogólnokształcące w Bydgoszczy. Od 1963
roku mieszka w Barcinie. W 1966 roku
poślubiła Kazimierza. Państwo Stróżykiewicz doczekali dwóch synów
Kornela i Igora. Mąż zmarł w 2003
roku. Jadwiga Stróżykiewicz jest
członkiem Zarządu Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury w
Bydgoszczy. Od 1999 roku zasiada w
Społecznej Kapitule dla nadania
Medalu honorowego im. Jakuba
Wojciechowskiego „Za Zasługi dla
Kultury Robotniczej”. Medal ten
poetka otrzymała w 2000 roku za
popularyzację pamięci o Laureacie
Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii
Literatury. R S T K Bydgoszcz uhonorowało Jadwigę Stróżykiewicz
Medalem imienia Czesława Miłosza.
Jadwiga Stróżykiewicz dwukrotnie
otrzymała nagrodę burmistrza za

całokształt pracy artystyczno-kulturalnej oraz upowszechnianie kultury i
sztuki. Aktywnie uczestniczyła w
proteście przeciwko budowie spalarni odpadów przemysłowych w cementowni „Kujawy” i jest współzałożycielką Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie. Za zasługi dla ekorozwoju otrzymała medal honorowy
„W służbie przyrody i człowieka”.
Prowadząc działalność gospodarczą
była członkiem Barcińskiego Klubu
Inicjatyw Gospodarczych. Jadwiga
Stróżykiewicz poetycko zadebiutowała w 1992 roku tomikiem Eden w
innej bajce. Kolejne książki poetyckie
to: W połowie drogi (1994), Pole
widzenia (1995), Puls grzechu (1997),
Obrzędy plemienne (2000), Godziny
przedliczbowe (2007), Wielbłąd przemieszcza horyzont (2012) i Ułaskawiona drwina (2017). Jej wiersze tłumaczono na język serbski. Poetka
posługuje się exlibrisem zaprojektowanym przez Czesława Rodziewicza
z Wrocławia. Jadwiga Stróżykiewicz
jest laureatką konkursów m.in. O
Dzban Czarnoleskiego Miodu (2006),
O Złoty Klucz do Ciechanowskiego
Ratusza (2007), O Jeżewskie Skrzydło (2009) i O Laur Klemensa Janickiego (2007), turniejów jednego wiersza w Kruszwicy i Zielonej Górze. Erotyki i fraszki jej autorstwa nagrodzono podczas Ogólnopolskich Litera-

ckich Spotkań Pokoleń w KruszwicyKobylnikach oraz Inowrocławskich
Spotkań Poetyckich. Na przestrzeni
ćwierćwiecza wiersze pani Jadwigi
zostały wyróżnione w wielu konkursach poetyckich i ukazały się w
pismach i publikacjach pokonkursowych. Poezję Jadwigi Stróżykiewicz doceniono w Inowrocławiu,
Kobylnikach, Kruszwicy, Wrześni,
Człuchowie, Radomiu, Poznaniu,
Jastrzębiu Zdroju, Świeciu, Tomaszowie Mazowieckim, Bydgoszczy,
Radziejowie, Czarnolasie, Wąglanach, Lubinie, Legnicy, Świebodzinie i
Ludźmierzu. Recenzje twórczości
Jadwigi Stróżykiewicz ukazały się
„Promocjach pomorskich”, „Akancie” i „Poboczach”. Ich autorami byli
Ariana Nagórska, Bożena Budzińska,
Wojciech Borkowski, Ludwik Filip
Czech, Eugeniusz Koźmiński oraz
Jarosław Stanisław Jackiewicz. Próby
prozatorskie Jadwigi Stróżykiewicz
pojawiły się na blogu Magdaleny
Kordel. Opowiadania barcinianki ukazały się w wydawnictwach zbiorowych: „Miłość niejedno ma imię”,
„Zaczarowani słowami” i „Duchy
przeszłości”. Jadwiga Stróżykiewicz
uprawia też publicystkę. Współtworzyła pismo lokalne „Pogłos Bardokończenie na str. 7
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cina”, w którym ukazały się jej artykuły i notatki. Wiersze i teksty publikowała w Ogólnopolskim piśmie
społeczno-kulturalnym „Własnym
głosem”, Miesięczniku literackim
„Akant”, „Ino poetica” – jednodniówce inowrocławskich spotkań
poetyckich, Podwórko z kulturą –
czasopiśmie nieregularnym i rubryce
Wiersze na weekend w Gazecie
Pomorskiej. Jadwiga Stróżykiewicz
hołduje dewizie, że należy robić
więcej, niż nakazuje codzienność.
Żyje więc aktywnie. Opiekuje się

Lekkoatleci
w Łodzi

W dniach 16-18 czerwca 2017 roku
w Łodzi odbył się XXIII Ogólnopolski
Finał Czwartków Lekkoatletycznych,
których celem jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do
osiągania wartościowych rezultatów
sportowych dzieci i młodzieży. Organizatorem tej masowej imprezy sportowej dla uczniów ze szkół podstawowych jest Stowarzyszenie „Sport
Dzieci i Młodzieży“, które ma na celu
zaktywizowanie najmłodszych Polaków do uprawiania sportu. Do rywalizacji na stadionie AZS Łódź zgłoszono 2299 zawodników. Gminę Barcin
reprezentowało 38 lekkoatletów ze
szkół podstawowych w Barcinie,
Piechcinie i Mamliczu. Norbert Naborczyk (rocznik 2006) wywalczył I
miejsce w skoku w dal chłopców z
wynikiem 4,76 i reprezentował
Polskę w tej kategorii podczas XII
Międzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego dla dzieci. Nicola Moritz
(rocznik 2006) zajęła II miejsce w
skoku w dal dziewcząt z wynikiem
4,47 m. Do ﬁnału biegu na 300 metrów dziewcząt z rocznika 2006 zakwaliﬁkowała się Natalia Jordanowska, która z wynikiem 48,94 s zajęła
VI miejsce. Warto podkreślić potencjał najmłodszych zawodniczek w
biegu na 60 m. Olga Jankowska
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barcińskim Klubem Polskiej Książki,
współpracuje z biblioteką publiczną,
domem kultury i szkołami. Uczestniczy w życiu kulturalnym regionu.
Prowadziła wieczory autorskie,
spotkania biblioteczne i biesiady poetyckie. Była jurorem powiatowego
konkursu recytatorskiego „Ocalić od
zapomnienia – gwara pałucka” oraz
Festiwalu przedstawień szkolnych
„Na Aﬁszu”. Otwarta na świat posiada proﬁl w serwisie społecznościowym Facebook i należy do internetowej grupy „Myśl poetycka”. Była

statystą w ﬁlmie Stara baśń: Kiedy
słońce było bogiem w reżyserii Jerzego Hoﬀmana. Pani Jadwiga kolekcjonuje kapelusze, lubi zbierać grzyby, kocha przyrodę i interesuje się
genealogią rodziny. Przemyśleniami
na temat życia i swoim czasem dzieli
się z dorosłymi i młodzieżą.

(rocznik 2009) uzyskała 9,61 s a Olga
Lewandowska (rocznik 2008) przebiegła w czasie 9,93 s. Pozostali zawodnicy wykazali się ambicją, zdobyli
cenne doświadczenie a wielu ustanowiło rekordy życiowe. Najlepsi reprezentanci gminy trenują w sekcji
lekkoatletycznej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
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. Sekcja
powstała w 2016 roku. Jej zawodnicy

zrzeszeni są w Kujawsko-Pomorskim
Związku Lekkiej Atletyki. W grupie
trenuje około 40 dzieci, które biorą
udział w mityngach lekkoatletycznych i mają już na koncie udział w
kilku imprezach rangi wojewódzkiej i
ogólnopolskiej. 27 czerwca 2017 roku
w Łowiczu odbył się X I I Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny z
udziałem reprezentacji Węgier, Polski, Łotwy, Słowacji, Litwy i Estonii.
Norbert Naborczyk wygrał konkurs
skoku w dal chłopców z wynikiem
życiowym 4,99 m.
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Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Burmistrz ogłosił przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Barcin przy ul. Pakoskiej pomiędzy
supermarketami MILA a TESCO. Cena wywoławcza działki o powierzchni 0,1563 ha wynosi 600.000,00 zł.
Aktualnie prowadzone są czynności

zmierzające do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w celu przeznaczenia terenu działki nr 153/136 pod
zabudowę usługową.
Jarosław Drozdowski

