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i inne

„Tu Wersalu nie będzie”, tak
zatytułowany spektakl wystawili dla
mieszkańców Barcina aktorzy Teatru
Polskiego z Bydgoszczy. 19 września
parkiet hali widowiskowo sportowej
na prawie dwie godziny zamienił się
na deski teatru.
Aktorzy występowali na parkiecie,
widownia zasiadła na trybunach. Tak
nie wiele potrzeba było aby na blisko
dwie godziny mieszkańcy Barcina
mogli nie wyjeżdżając z miasta
skorzystać z oferty Teatru Polskiego.
„Tu Wersalu nie będzie” nie jest
pełnowymiarowym spektaklem.

Bliżej mu do warsztatowego pokazu
z pogranicza performansu i teatru
dokumentalnego. Na scenie rozłożono kilkadziesiąt wycinków z rozmaitych gazet. Jest i "Gazeta Wyborcza”, i "Gazeta Polska”, opinie
z "Polityki” czy popularnego niegdyś
"Dziennika”. Wszystkie zawierają
artykuły, felietony i nekrologi poświęcone Andrzejowi Lepperowi.
Dawnemu pracownikowi jednego
z pomorskich PGR-ów, założycielowi
partii "Samoobrona”, społecznemu
aktywiście, który zasłynął z wysypania zboża na tory w geście
Dokończenie na str. 2

Dokończenie ze str. 1
protestu i który szturmem wbił się na
salony, wchodząc w koalicję z PiS-em
i Ligą Polskich Rodzin w latach 20062007.
Dzisiaj "Samoobrona” jest marginalną organizacją. Jej dawny lider
skończył tragicznie, popełniając
samobójstwo w swoim biurze.
No właśnie, czy to na pewno było
samobójstwo? – od takiego pytania
wyszli twórcy spektaklu.
W rolę swoistego dziennikarza
śledczego wciela się Jan Sobolewski.
Aktor nosi przy sobie małą kamerkę, z którą ﬁlmuje nagłówki
i wycinki z artykułów.
Aktor próbuje znaleźć odpowiedź na
pytanie, dlaczego lider "Samoobrony” popełnił samobójstwo.
Dochodząc do prawdy, przybliża
najgłośniejsze cytaty Leppera oraz
towarzyszące mu afery. Nie brakuje
także snutych przez naszego bohatera teorii spiskowych, mówiących
o osobach trzecich, które rzekomo
miałyby pomagać politykowi
w śmierci.
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Prace młodych barcińskich fotografek
13 września 2017 troku w Bibliotece Publicznej Miasta i gminy Barcin
odbył się wernisaż kolejnej wystawy
w cyklu „Artyści gminy prezentują”.
Tym razem w czytelni biblioteki zaprezentowano prace pięciu dziewcząt, które brały udział w wakacyjnych warsztatach fotograﬁcznych
zorganizowanych poprzez Miejski
Dom Kultury – Jagody Rucińskiej,
Dominiki Kujawy, Michaliny Kozłowskiej, Amelii Woźniak oraz Wiktorii
Przygody.
Warsztaty przeprowadzone
zostały przez dwoje fotografów z Łodzi – Katarzynę Turkowską oraz Jana
Konrada Soborowskiego z pra-cowni
fotograﬁi artystycznej i uży-tkowej
Foto Art. Trwały tydzień. Podzielone
były na części teore-tyczną oraz
praktyczną (plenerową) – przy czym
obecni na wernisażu Pani Turkowska
oraz Pan Soborowski podkreślili, że
starali się ograniczyć część
teoretyczną do minimum, słusznie
zakładając, że najwięcej nauczyć się
można ćwicząc. Razem
z d zi e w c zę t a m i p rze w ę d ro w a l i
Barcin, szukając ciekawych tematów
na zdjęcia, wyjechali także poza
miasto, odwiedzając zespól pałacowo-parkowy w Sielcu. Efektem
warsztatów były setki fotograﬁi,
spośród których każda z uczestniczek wybrała osiem najciekawszych
do zaprezentowana na wystawie. Są
wśród nich zdjęcia portretowe,
martwe natury, krajobrazy, zdjęcia
architektury (wśród których wyróżnia się barciński stadion), zdjęcia
makro itd. Jak zauważyli instruktorzy, niektóre z nich to fotograﬁe,
których nie powstydziłby się nawet
profesjonalista. Wypowiadały się
również obecne na wernisażu
uczestniczki warsztatów. Zachęcone
przez Panią Milenę Grobelską
z Miejskiego Domu Kultury wskazywały swoje ulubione fotograﬁe,

dzieliły się wspomnieniami z zajęć.
Instruktorzy gorąco pogratulowali
swoim podopiecznym nabytych
umiejętności, wyrażając nadzieję, że
będą dalej rozwijać się na polu
fotograﬁi.
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„…OSTAŁ CI SIĘ JENO SZNUR”
w bibliotece

Narodowe Czytanie to akcja
społeczna zainicjowana przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Bronisława Komorowskiego oraz
kontynuowana przez jego następcę,
Prezydenta Andrzeja Dudę. Celem
akcji jest zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury narodowej,
piękno polszczyzny oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Podczas Narodowego Czytania
wybrane fragmenty największych
dzieł literatury polskiej odczytywane
są publicznie, również w środkach
masowego przekazu. Podczas
pierwszej edycji akcji w 2012 roku
odczytywano fragmenty Pana Tadeusza Adam Mickiewicza; podczas
kolejnych lat sięgnięto do dzieł
Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza oraz Bolesława Prusa. W 2017
roku podczas szóstej edycji Narodowego Czytania odczytywano
fragmenty „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. W akcję po raz
kolejny włączyła się Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Barcin wraz
z Zespołem szkół nr 1 w Barcinie oraz
Miejskim Domem Kultury. Odczytyw a n i e „ We s e l a ” m i a ł o m i e j s c e
1 września 2017 r. w gmachu biblio4

teki. W czytelni książnicy zaaranżowano izbę weselną – stoły przykryte
haftowanymi obrusami, uginające się
od jadła i napitku. Klimat wiejskiej
chaty potęgowały sprzęty typu
skrzynia, maselnica czy kołowrotek,
oraz wiszące tu i ówdzie pęki suszonych ziół. W kącie izby stanął okazały
chochoł. Gdy na widowni zasiedli już
widzowie, zostali przywitani przez
Panią Marzenę Wolską, dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie oraz
Panią Grażynę Szafraniak, dyrektor
biblioteki. Na wstępie Pani Zoﬁa
Jesionowska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, po czym
aby wprowadzić widzów w ducha
epoki, Olga Gralak –Ćwikła opowiedziała krótko o modzie i wyposażeniu
mieszkań około roku tysiąc dziewięćsetnego. Następnie rozpoczęło
się czytanie fragmentów „Wesela”.
Rolę narratora wzięła na siebie Pani
Teresa Wilk, zaś poszczególne role
dramatu zostały odegrane przez:
Panią Agnieszkę Rydlewską - Panna
młoda, Pana Remigiusza Paszkieta –
Pan młody, Panią Lidię Kowal –
Rachela, Panią Agnieszkę Moritz –
Radczyni, Panią Barbarę Nowak –
Klimina, Pana Tomasza Groneta–

Poeta, Pana Krzysztofa Leśniewskiego – Gospodarz, Pana Bogdana
Makowskiego – Dziennikarz , Pana
Rafała Szymańskiego – Czepiec, Pana
Ewarysta Tomiczaka – Wernyhora,
P a n a To m a s z a W o ź n i c k i e g o –
Chochoł, oraz uczniów Agnieszkę
Butowt – Isia, oraz Piotra Marczaka –
Jasiek. Dzięki specjalnie wybranym
fragmentom dzieła Wyspiańskiego
widzowie prześledzili główną linię
fabularna dramatu, mówiącą o polskich zrywach narodowo- wyzwoleńczych – i podziałach klasowych wśród
narodu, które sprawiły, że próby te
kończyły się porażką.
Po zakończeniu czytania prowadzące
spotkanie Panie Wolska i Szafraniak
sprawdziły wiedzę gości na temat
„Wesela”, zapraszając ich do uczestnictwa w krótkim quizie z nagrodami. Widzowie mogli także skosztować poczęstunku przygotowanego
przez Pana Krzysztofa Leśniewskiego oraz Panią Halinę Hajdyłę –
pani Hajdyła miała też duży udział
w dekoracji pomieszczenia czytelni,
w której miało miejsce spotkanie.
Ponadto goście, którzy przynieśli
własny egzemplarz dramatu Wyspiańskiego, mieli okazję opieczętować
książkę specjalna pieczęcią przysłaną
z kancelarii Prezydenta RP.
Wszystkim obecnym serdecznie
dziękujemy i już dziś zapraszamy na
kolejną edycję „Narodowego Czytania”.
Spotkanie z poezją
prof. Mieczysława Wojtasika

Osobę, która 19 września 2017
roku zagościła w naszej bibliotece,
nie da się określić inaczej, niż
człowiek wielu pasji. Prof.
Mieczysław Wojtasik, bo to on nim
mowa, jest naukowcem, działaczem
ekologicznym i poetą – w jednej,
niezwykle sympatycznej osobie.
Spotkanie w barcińskiej bibliotece
było okazją do lepszego zapoznania
się z ostatnią z wyżej wymienionych
działalności prof. Wojtasika – poezją.
Dokończenie na str. 5

Ocalić od
zapomnienia
Największe przeboje Ewy
Demarczyk wyśpiewała w Domu
Kultury bydgoska artystka Beata
Lewińska. 24 września sala widowiskowa M D Ku wypełniła się po
same brzegi.
Urodzona w Bydgoszczy piosenkarka
Beata Lewińska od lat konsekwentnie wykonuje piosenki największych
gwiazd XX wieku. W jej dorobku są
recitale Marleny Dietrich, Edith Piaf
oraz Ewy Demarczyk.
Beata Lewińska wystąpiła
z programem zatytułowanym.
"Ocalić od zapomnienia"
Piosenkarce towarzyszyła grupa wokalna pod kierownictwem Lidii
Gackowskiej i zespół muzyczny pod
kierownictwem pianisty, aranżera
Piotra Dąbrowskiego, skrzypka
Przemysława Damskiego i kontrabasisty Marcina Grabowskiego.
Całość prowadził redaktor muzyczny
Radia Pik Zdzisław Pająk.
Recital został przyjęty bardzo ciepło.
Świadczy o tym także fakt, że wszystkie wejściówki rozeszły się na kilka
dni przed koncertem.
Obecni w czytelni książnicy goście
mieli okazję wysłuchać kilkunastu
wierszy autora z tomiku zatytułowanego ”Co jeszcze jest jasnością”,
przeplatanych opowieścią o jego
twórczości poetyckiej i działalności
ekologicznej.
N a c o d z i e ń P r o f . Wo j t a s i k j e s t
pracownikiem naukowym Zakładu
Geograﬁi Fizycznej Instytutu Geog r a ﬁi U n i w e r s y t e t u K a z i m i e r z a
Wielkiego w Bydgoszczy, po godzinach zaś pisze wiersze –co , jak
przyznał, nie jest łatwą pracą. Czasem zdarza się, że wiersz, który
wyszedł spod jego pióra wydaje mu
się dobry od razu, nad innymi pracuje
nieraz kilka lat. W swej twórczośc
porusza różnorodną tematykę –powraca do świata swego dzieciństwa
na kujawskiej wsi,

i komentuje bieżącą sytuację polityczną, pochyla się nad historią
naszego kraju, snuje reﬂeksje na
temat natury ludzkiej, kontempluje
piękno polskiej przyrody. Tworzy
także żartobliwe fraszki, pisze aforyzmy.
Poza pisaniem prof. Wojtasik aktywnie działa w literackim świecie
Kujaw i Pomorza – zajmuje się krytyką
literacką, regularnie publikuje w miesięczniku literackim Akant, zajmuje
pozycję jurora w konkursach poetyckich; między innymi pełni rolę
przewodniczącego jury w ogólnopolskim konkursie na poezję ekologiczną organizowanym corocznie
przez barcińskie Towarzystwo Ekologiczne.
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Konkursy czytelnicze
rozstrzygnięte!

15 września 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
zostały rozstrzygnięte dwa konkursy:
fotograﬁczny i literacko – czytelniczy
dla dzieci.
Konkurs pt. „Nietypowe zastosowanie książek” był realizowany
w ramach projektu ministerialnego
pt. „Bądź cool – czytaj!” ﬁnansowanego z środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W konkursie wzięło udział 11 dzieci
w wieku od 7 do 12 lat, które złożyły
n a k o n k u r s p o 3 f o t o g r a ﬁe
w formacie 15 x 21cm. Jury w składzie:
P a n i Z o ﬁa J e s i o n o w s k a , M a r i a
Wolska oraz Tomasz Kaśków miało
duży kłopot z oceną prac, ponieważ
wszystkie pomysły na nietypowe
wykorzystanie książek były ciekawe
i zaskakujące. Dzieci na fotograﬁach
zaprezentowały stoliki i krzesełka
ułożone z książek, książki jako pranie
na suszarce, domki i garaże zbudowane z książek, podstawki pod
nuty, czy też najbardziej zaskakujące
pomysły były Anny Pospiech, która
wymyśliła torebkę, zegar, doniczkę
i miotłę z książki. Ostatecznie po
długich naradach jury wyłoniło
laureata konkursu oraz wręczyło
uczestnikom nagrody rzeczowe.
6

I miejsce zdobyła Anna Pospiech
II miejsce zdobyła Gabriela Kaniuka
III miejsce zdobyła Jagoda Paszkiet
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra
Soska, Maja Łąkowska, Marta Łąkowska, Agata Paszkiet.
W konkursie udział wzięły również:
Idalia Kubera, Natasza Siekierka,
Ewelina Ciesielska, Mikołaj Popielarz.
Ws z y s t k i e d z i e c i b i o r ą c e u d z i a ł
w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe w postaci: toreb promujących
projekt, ramek do zdjęć a zwycięscy
ko n k u r s u o t r z y m a l i d o d a t ko w o
przenośny głośnik do telefonu.
słuchawki z mikrofonem, słuchawki do
telefonu komórkowego oraz pendrive.
Drugi konkurs pt. „Lato z książką”,
który został rozstrzygnięty dotyczył
czytania książek. Zadaniem dzieci
było wypożyczanie książeczek za co
dostawały punkty. Dodatkowo jeśli
dostarczyły do Oddziału dla dzieci i
młodzieży BPMiG Barcin ilustracje do
przeczytanych wcześniej książek lub
krótką recenzję mogły otrzymać
dodatkowe punkty w konkursie.
Ostatecznie laureatką konkursu
została zajmując:
I miejsce – Marta Łąkowska z wynikiem 358 punktów

I I miejsce – Maja Łąkowska z wynikiem 280 punktów
III miejsce – Wiktoria Napierałą z wynikiem 155 punktów
Wyróżnienia otrzymały: Natasza
Siekierka z wynikiem 105 punktów
i Karina Motławska z wynikiem 87
punktów.
Uczestniczki konkursu otrzymały
pakiety artystyczne a zwycięzcy
konkursu dodatkowo otrzymali
pamiętniki.

Maluchem
przez Afrykę

Dokończenie na str. 7

30 sierpnia 2017 roku gościem
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie był Arkady Paweł Fiedler –
wnuk wybitnego pisarza i podróżnika
Arkadego Fiedlera. Pan Paweł mieszka i pracuje w Puszczykowie. Jest
pomysłodawcą i organizatorem
projektu ﬁlmowo-podróżniczego –
PoDrodze. Pasjonuje się fotograﬁą
i produkcją ﬁlmów przyrodniczych,
a przede wszystkim kultywuje rodzinną tradycję odkrywania nieznanych
miejsc. Z potrzeby serca oraz pasji
podróżowania zapisanej w genach
p r z e m i e r z y ł ś w i a t ﬁa t e m 1 2 6 p .
Arkady Paweł Fiedler mknął swoim
maluchem wzdłuż Afryki Wschodniej
z Egiptu poprzez Sudan, Etiopię,
Kenię, Ugandę, Rwandę, Tanzanię,
Zambię, Botswanę, Namibię do RPA.
Odwiedził m.in. gościnnych Nubijczyków, widział codzienną udrękę
w Etiopii, rzekę hipopotamów

w parku Katavi, farmę gepardów
w Otjitotongwe, obserwował obrzędy plemienia Hamer. Podróżnik
Zieloną Bestią – gdyż tak nazywał
swój samochód – budził sensację
i zjednywał sobie Afrykańczyków.
Swoją wyprawę opisał w książce
„Maluchem przez Afrykę”, a podczas
spotkania ciekawie o niej opowiadał,
przy projekcji profesjonalnych zdjęć i
ﬁlmików, barcińskiej publiczności.
Było to kolejne spotkanie z cyklu
„Podróże małe i duże nie tylko
w literaturze”. Odbyło się dzięki
doﬁnansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Partnerstwo
dla książki”. Uczestniczyło w nim 60
osób.

Fotograf
w podróży

.Jej głównym celem jest, według deﬁnicji Amerykańskiego Towarzystwa
Fotograﬁcznego, zobrazować emocje związane z konkretnym czasem
i miejscem oraz prezentować lądy, ich
mieszkańców oraz kulturę w jej
naturalnym stanie bez ograniczeń
geograﬁcznych. Aby zrobić dobrą
fotograﬁę podróżniczą, nie trzeba
być profesjonalistą i posługiwać się
drogim sprzętem – czasem wystarczy
smartfon czy aparat kompaktowy.

F o t o g r a ﬁa p o d r ó ż n i c z a j e s t
bardzo specyﬁcznym gatunkiem
fotograﬁi; łączy w jedno zadania i
techniki charakterystyczne dla
fotograﬁi portretowej, reporterskiej, pejzażowej, makrofotograﬁi.

Renata Grabowska

A jak zrobić dobrą fotograﬁę podróżniczą – tego mogli dowiedzieć
się ci, którzy 6 września2017 roku
pojawili się w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin na spotkaniu
z Panem Andrzejem Łuczakiem pt.
„Fotograf w podróży”. Spotkanie
zorganizowane zostało w ramach
projektu „Podróże małe i duże nie
tylko w literaturze”, doﬁnansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pan Andrzej Łuczak, żninianin,
z wykształcenia jest sztukatorem,
z zamiłowania malarzem i fotografem. Ze swoim aparatem odwiedził już wiele miejsc, stara się też być
wszędzie tam, gdzie dzieje się coś
ciekawego. Gdziekolwiek jest, na
wykonywanych przez siebie zdjęciach stara się utrwalić klimat miejsca,
atmosferę wydarzenia, twarze ludzi
i ich emocje. Swoim doświadczeniem
w tej kwestii podzielił się z zebranym
w czytelni biblioteki.
Pan Andrzej mówił zarówno o podstawowych zasadach fotograﬁi,
takich jak prawidłowe kadrowania
czy umiejętność wykorzystywania
światła, jak i metodach, które mogą
sprawić, że zdjęcie z podróży nie
będzie zwykłym banalnym pstrykiem, a ciekawym dokumentem życia
w odwiedzonych miejscach. Zalecał,
aby mieć aparat wciąż w pogotowiu,
szukać nietypowych ujęć i tematów,
bawić się perspektywą. Sporo
miejsca poświęcił również na kwestię
doboru sprzętu fotograﬁcznego.
Goście słuchali z uwagą – mamy
nadzieję ze porady udzielone przez
Pana Andrzeja pomogą im wykonać
piękne zdjęcia podczas ich własnych
podróży.
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Molekularne
czary mary

Molekularna kuchnia wykorzystuje właściwości ﬁzyczne produktów spożywczych oraz gazów. Dania
w ten sposób przy-gotowywane są
wyjątkowo lekkie, dietetyczne
i oryginalne. Kuchnia molekularna
otwiera przed nami nowe światy
smakowe i aromatyczne. Potrawy
są przygotowywane z naturalnych
składników i zachwycają swym
wyglądem. Kuchnia molekularna to
świetna zabawa i eksperymentowanie, które może pochłonąć
każdego.
22 września 2017 roku w Oddziale dla
8

dzieci i młodzieży barcińskiej biblioteki dzieci spotkały się z kuchnią
molekularną, którą zaprezentował
Pan Krzysztof Leśniewski. Dzieci
poznały właściwości skrobi ziemniaczanej, oleju roślinnego oraz
agaru. Dzięki kilku składnikom, które
przygotował do zajęć Pan Krzysztof,
dzieci mogły samodzielnie wykonać
na przykład makaron z rosołu czy
pomidorówki lub też bananowy
kawior. Dodatkową atrakcją podczas
spotkania było rzeźbienie w owocach
i warzywach. Ze sztuką zdobienia
wykorzystywaną w gastronomii

dzieci zapoznała Pani Dorota Zwolińska. Uczestnicy zajęć bardzo
chętnie rzeźbili w surowej marchewce i ogórkach.
Justyna Pałka

„Demaskator” w bibliotece

5 września 2017 roku w czytelni
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie odbyło się spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dorosłych. Pierwszą książką, jaką
klubowicze wzięli na swój warsztat
po wakacyjnej przerwie była powieść
Johna Grishama „Demaskator”.
John Grisham to jeden z tych pisarzy,
który swoimi powieściami wyrobił
sobie mocną pozycję w kanonie
literatury. Płynące z powieści
niezwykła atmosfera i ciekawa
intryga sprawiają, że po jego książki
chętnie s ięgają twórcy ﬁlmowi.

„Demaskator” to książka, którą
klubowicze czytali z zainteresowaniem. Fabuła oparta jest na
aferze korupcyjnej w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości.
W powieści lawinę sensacyjnych
zdarzeń wywołuje skarga złożona
przez byłego adwokata do Komisji
Dyscyplinarnej Sędziów na szanowaną sędzinę McDover. Prawnicy Lacy Stoltz oraz Hugo Hatch
nie przewidywali, jak groźne jest
deptanie po piętach bezlitosnym
gangsterom. Ich zaangażowanie
uruchamia szereg tragicznych
wydarzeń. Powoli z pomocą

tytułowego demaskatora wychodzą na jaw tuszowane przez
lata tajemnice półświatka i sędziny, która swoim orzekaniem
pomagała kryminalistom zwiększać wpływy na południowym
wschodzie USA. Rozmowy zeszły
na temat władzy, korupcji, przekrętów i tego, że kto ma pieniądze
ten rządzi nawet w takich Stanach
Zjednoczonych.
Książka dobra, chociaż nie najlepsza Grishama. Lektura, która
szczerze polecamy.
Kolejne spotkanie zaplanowano
na 10 października br. o godz.
16:30. Dyskutować będziemy na
temat książki P. Meyer pt. „Syn”.
Renata Grabowska

Spotkanie
z podróżniczką

W dniu 12 września 2017 roku
w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy w Barcinie odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Podróże małe i
duże nie tylko w literaturze”, będące
następnym działaniem podjętym
w ramach programu „Partnerstwo
dla książki” doﬁnansowanym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Bohaterką spotkania była podróżniczka i dziennikarka – Marzena Filipczak, która poprowadziła zajęcia pt.
„Być podróżnikiem nie turystą.
Daleka Azja dla początkujących”.
Marzena Filipczak mieszka w Warszawie. Współpracuje z magazynami
podróżniczymi i kobiecymi, prowadzi
warsztaty dla kobiet poświęcone wyjazdom solo. Podróżując w pojedynkę odwiedziła m.in. Iran, Irak i
rosyjski Kaukaz, wędrowała przez
Himalaje i Islandię, była na kole
podbiegunowym, przemierzyła
autostopem bezkresne przestrzenie
Azji Środkowej i biwakowała w
namiocie w afrykańskich parkach
narodowych. Napisała książki,
poradniki o samodzielnym podróżowaniu: „Jadę sobie” – uhonorowaną
Nagrodą Magellana jako najlepsza
książka podróżnicza roku 2009,
„Lecę dalej”, „Między światami” oraz
„Rozważnie i romantycznie”.
Podczas spotkania pani Marzena
podzieliła się swoimi doświadczeniaDokończenie na str. 10
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mi z samotnie odbytej podróży do
Indii, Malezji, Tajlandii, Kambodży
i Wietnamu. Pokazała zebranym
niezwykłe miejsca, opowiedziała
o zwyczajach i takiej codziennej
rzeczywistości. Przedstawiła uczestnikom spotkania zalety podróżowania w pojedynkę, radziła jak
tanio zaplanować podróż, na co
należy uważać, jakie można napotkać
problemy, kogo prosić o pomoc.
Mówiła, jak należy się zachowywać
i czy można podróżować w porze
deszczowej. Podróżniczka radziła,
jak nie zostać okradzionym, jak nie
zatruć się w przydrożnych barach
oraz że należy szukać pokoju bez
okien i dywanów, a przede wszystkim
poznać przed wyjazdem ubiór
i tradycje panujące w miejscu, do
którego się wybieramy.
Podróże to stan ducha a nie portfela.
A świat wbrew pozorom jest mały
i dostępny dla każdego.
Renata Grabowska
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Piekło, ziemia, niebo - o krajach
Azji w opowieści Marka Pindrala

Pan Marek Pindral to postać,
której czytelnikom biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Barcin nie
trzeba przedstawiać. Podróżnik,
pisarz i dziennikarz gościł w naszej
książnicy już kilkakrotnie, a spotkania
z nim zawsze cieszą się dużą
popularnością. Nie inaczej było 20
września 2017 roku, gdy Pan Pindral
zawitał do biblioteki z opowieścią
o swych podróżach do krajów
dalekiej Azji – Laosu, Tajlandii i Kambodży. Spotkanie zorganizowane
zostało w ramach projektu „Podróże
małe i duże nie tylko w literaturze”,
doﬁnansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Partnerstwo dla książki”.
Wrześniowe spotkanie z Panem
Pindralem zatytułowane zostało
„ Żywe lek cje geograﬁi - Piek ło,
ziemia, niebo”, co dobrze odzwierciedlało treść prelekcji podróżnika.
Starał się on pokazać różnorodne
aspekty każdego omawianego kraju
– te negatywne, jak i te pozytywne.
Swoje wystąpienie rozpoczął od
opowieści o Kambodży –konkretnie
o horrorze, jaki zgotował krajowi

reżim Czerwonych Khmerów. Wyświetlane na projektorze wstrząsające zdjęcia z jednego z khmerskich
więzień zamienionych w muzeum
dobitnie pokazywały, że było to
jedno z tych miejsc na ziemi, które
w pełni zasługiwały na miano piekła.
Jednak okropności reżimu nie
złamały ludu Kambodży - jak
wspominał Pan Pindral, nigdy
wcześniej ani później nie spotkał
ludzi bardziej radosnych i uśmiechniętych niż w tym kraju. W opowieści
o Kambodży nie zabrakło także
elementu 'niebiańskiego' , czyli
wspomnień z Angkor Wat – imponującego rozmiarem kompleksu
świątyń, z których zaledwie 20%
zostało wydarte dżungli.
Kolejnym z omawianych przez
podróżnika miejsc był Laos, jeden
z najsłabiej rozwiniętych i najbiedniejszych krajów Azji. Tylko mała
część wielomilionowej populacji
mieszka w nielicznych i niewielkich
miastach, pozostali zamieszkują
skromne wioski i zajmują się
rolnictwem. Nędza, w której żyje
wielu mieszkańców kraju silnie
kontrastuje z największą atrakcją
Laosu, jaką jest niewątpliwie
nieokiełznana jeszcze przez człowieka przyroda. Kolejnym atutem
Laosu jest jego różnorodność
etniczna; na terenie kraju żyje ponad
sto grup etnicznych, z których każda
ma swoją kulturę, zwyczaje i tradycje,
a czasem także język. Wiele spośród
tych plemion żyje według rytmu
niezmienionego od setek lat. Ich
autentyzm nie został jeszcze odkryty
przez przemysł turystyczny, i może to
i lepiej.
Sąsiadująca z Laosem Tajlandia to
z kolei turystyczny raj, przysłowiowe
niebo na ziemi. Rozbudowana baza
hotelowa, powszechna znajomość
angielskiego oraz doskonale rozwinięta infrastruktura turystyczna
Dokończenie na str. 11

sprawiają, że Tajlandię poleca się jako
dobry start dla kogoś pragnącego
rozpocząć swoją przygodę z Azją.
Jednak, jak zauważył Pan Pindral,
w p o g o d n i z a t u r y s t ą Ta j l a n d i a
zaczyna powoli zatracać swoją
kulturową szczerość. Zbyt wiele
rzeczy dostosowywanych jest pod
gust zachodniego przyjezdnego.
Przykładem mogą być słynne kobiety
– żyrafy z plemienia Padaung, których
szyje są sztucznie wydłużane przez
metalowe obręcze. Dla kobiet
kołnierze te są więzieniem, które
chętnie by zrzuciły – tajlandzkim
władzom zależy jednak, żeby
tradycja obręczy była jak najdłużej
kultywowana - przyciąga ona turystów, a wraz z nimi przynosi pieniądze.
Pana Pindrala wysłuchało kilkadziesiąt osób, w tym wielu młodych
ludzi. Z pewnością nikt nie wyszedł
zawiedziony – opowieść podróżnika
była bardzo interesująca, a prezentowane przez niego zdjęcia piękne.
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Dziennikarze nad Nielbą i Wełną
Poznajemy Powiat Wągrowiecki

W drugi wrześniowy weekend
Bursa Szkolna przy ulicy Kcyńskiej 48
wypełniła się dziennikarzami
z różnych rejonów Polski, zainteresowanych tematem "Poznajemy
Powiat Wągrowiecki”.
(www.wagrowiec.pl)
Dziennikarską wizytę zainaugurowała multimedialna prezentacja
powiatu. Jego zarys historyczny
omówił Marcin Moeglich, zaś
problemy współczesne Radosław
Kubisz, który też profesjonalnie
zadbał o przygotowanie i przebieg
całego przedsięwzięcia. Równie
ciekawe wspomnienia pozostały po
zwiedzeniu miejscowego muzeum,
jak i pocysterskiego klasztoru. Jedak
szczególną ciekawostką okazało się
przedwieczorne spojrzenie na
niezbyt znane w kraju skrzyżowanie
rzek- Nielby i Wełny na obrzeżach
12

miasta. To swoiste kuriozum powinno stać się znaczącym wabikiem
turystycznym dla miasta i regionu.
Skrzyżowanie wykonano podczas
prac melioracyjnych około 1830 r.,
a autorem tego rozwiązania był
Adalbert Schulemann z Bydgoszczy.
Promocji miasta i regionu dobrze
służy miejscowa Szkoła Muzyczna,
która dziennikarzom zaprezentowała swoje zadbane wnętrza
i wyposażenie, a na koniec wieczoru
krótki koncet świetnego duetu
akordeonistów. Dziennikarski
program tego dnia obejmował
jeszcze uroczyste spotkanie z
gospodarzami powiatu, któremu
przewodził starosta wągrowiecki
Tomasz Kranc. Uczestniczyli w nim
również: przewodnicząca Rady
Powiatu Małgorzata Osuch, wicestarosta Michał Piechocki,

wiceburmistrz Gołańczy Urszula
Wierzbicka, wójt Damasławka Jacek
Matysiak, radna miejska Małgorzata
Fimiak i asystent burmistrza Wągrowca Remigusz Priebe.
Położony na skrzyżowaniu Szlaku
Piastowskiego i Szlaku Cysterskiego
Powiat Wągrowiecki zajmuje
powierzchnię 1040,8 km kw., a
mieszka w nim prawie 70 tys. osób.
Poza miastem Wągrowcem, liczącym
około 25 tys. mieszkańców, obejmuje
on gminy: Wągrowiec, Skoki,
Gołańcz, Damasławek Mieścisko
i Wapno. Z Wągrowcem związani są:
k s . J a k u b Wu j e k - t e o l o g , a u t o r
najbardziej znanego przekładu Biblii
na język polski oraz cysters Adam
z Wągrowca- organista, ceniony
kompozytor muzyki organowej. W
latach 1884-1889 tu uczył się i zdał
maturę meteor Młodej PolskiDokończenie na str. 13
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Stanisław Przybyszewski.
Sobota stała się dniem objazdowej
prezentacji Powiatu Wągrowieckiego. Rozpoczęliśmy ją
w towarzystwie Radosława Kubiszasekretarza starostwa, podziwiając na
przedmieściach ponad 6-metrową
piramidę grobową Franciszka
Łakińskiego (1767-1845), rotmistrza
wojsk napoleońskich. Ciekawa też
okazała się wizyta w Gołańczy,
dumnej z liczącej prawie osiem
wieków historii. Zabytkowym skarbem tego zadbanego miasteczka jest
często odwiedzany przez turystów
gotycki zamek Pałuków, który w 1656
r. był tragicznie broniony przed
Szwwedami. Zainteresowanie budzi
też miejscowy kościół poklasztorny,
w podziemiach którego pochowano
Kunegundę z Drwęskich, pierwszą
żonę Józefa Wybickiego, autora słów
naszego hymnu narodowego.

Uwagę budzą także bojowe schrony
Armii Przejazd przez Wapno
przypomniał dziennikarzom
działającą tu od 1917 r. kopalnię soli
kamiennej. W wyniku wielkiej
katastrofy górniczej w sierpniu 1977 r.
kopalnia przestała funkcjonować, a
skutki tej niebywałej katastrofy
Wapno pamięta do dziś.
Zgoła inny nastrój towarzyszył naszej
wizycie w pięknie usytuowanym,
zadbanym Domu Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze. Podobnie jak
podopieczni D P S mogliśmy odetchnąć spacerem po otaczającym
pałac obszernym parku i dziedzińcu.
Nikogo nie dziwiło uznanie dla
dyrekcji i pracowników D P S za
stworzone tu seniorom warunki
pobytu i codzienną o nich troskę.
W okolicach Budziejewka (gmina
Mieścisko) zdumiał nas gigantyczny
Kamień św. Wojciecha.
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Seniora "Cystersi" w Łeknie i X X
Arkadiusz Fryszka
Zjeździe Seniorów na Pałukach. Wraz
z red. Teresą Kujawą licznie zebranym
gościom przekazaliśmy serdeczne
pozdrowienia i życzenia dalszej
pomyślności.
Bardzo roboczo wypełnioną sobotę
zakończyła konkursowa prezentacja
tekstów służących dowcipnej
promocji Powiatu Wągrowieckiego.
Jeden z nich zawierał taką oto dziennikarską reﬂeksję: Wągrowieckiego
Powiatu obraz przekażemy światu.
Niech miasteczka, wsie i rzeki urzekną wszystkich na wieki. Przyjęli ją
zgodnie zarówno goście jak i gospodarze. Niedzielne pożegnanie z gościnnym i wartym turystycnej wędrówki
Powiatem Wągrowieckim przeżyliśmy we wnętrzach zabytkowego
kościoła pw. św. Mikołaja w Tarnowie
Pałuckim, wzniesionego w ostatniej
ćwierci XIV w.
Powiat Wągrowiecki, jak urokliwa
kraina wód, zieleni i gościnnych
mieszkańców, otwartymi bramami
czeka na kolejnych przybyszów, bo
pełno tu: zabytków co zachwyt
budzą i gości, co nigdy się nie nudzą.
Stanisław Kaszyński
Fot. Józef Popiel i Zbigniew
Politowski
Dokończenie na str. 14
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Norbert Naborczyk zwycięzcą
XII INTERNATIONAL CHILDRENS ATHLETICS GAME

27 czerwca 2017 uczeń Szkoły
Podstawowej nr 2 w Barcinie mistrz
Polski w skoku w dal rocznik 2006
i młodsi Norbert Naborczyk wraz
z rodzicami, trenerem i wicemistrzynią Polski w tej samej konkurencji
Nicolą Moritz udał się do Łowicza na
XII Międzynarodowy Turniej Lekkoatletyczny, by reprezentować Polskę
jako najlepszy skoczek w dal w
roczniku 2006. Łowicz to piękne
miasteczko z jedynym w Polsce
rynkiem trójkątnym, bardzo serdecznymi ludźmi i takim spokojem, że
śmiemy twierdzić, iż czas tam
zdecydowanie spowalnia i życie
płynie wolniej. W zawodach wzięli
udział zawodnicy z 6 krajów:
Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii,
16

Węgier i Polski. Każda reprezentacja
wystawiła do konkurencji skok w dal,
wzwyż, rzut piłeczką palantową, bieg
na 60 m., 300 m., 600 m. dziewcząt i
1000 m. chłopców po jednym
zawodniku. Łącznie wystartowało
ich 216. Nie było, jak w poprzednich
latach reprezentantów Ukrainy i Rosji
(obwód Kaliningradzki). Po
wspólnym obiedzie z wszystkimi
zawodnikami udaliśmy się na
trójkątny rynek, skąd odbyła się
uroczysta parda na stadion miejski,
gdzie dokonano otwarcia tej
wspanialej imprezy. Norbert start
zaczynał o 15.50, po rozgrzewce,
odmierzeniu rozbiegu, kilku
korektach ustawienia zaczęliśmy
konkurs jako drudzy, z dobrym
wejściem w zawody, z wynikiem 4,59
co było 3 rezultatem po pierwszej
kolejce.
Uspokoiło to zawodnika i trenera,
ponieważ w Łodzi, w ﬁnałowym
konkursie dwa pierwsze skoki były
spalone i musieliśmy trzeci zaliczyć
z odpowiednim wynikiem, by wejść
do ﬁnałowej ósemki. Tutaj konkurs
zaczął się inaczej, więc spokój panował podczas konkursu. W drugim skoku 4,87 m. i „życiówka”, natomiast
najgroźniejszy tego dnia, Węgier
skoczył 4,81 m., wyszliśmy więc na
prowadzenie. Trzecia próba Norberta to 4,86 m., natomiast Węgier
skoczył 4,91 m. i wyszedł na
prowadzenie. Zostały trzy skoki, lecz
zdawaliśmy sobie sprawę, że słońce i
zmęczenie będą niekorzystne dla
nas, dlatego też po odpowiedniej

motywacji, w czwartym skoku zrobiliśmy to – 4,99 m., to niesamowity
wynik, którego już nikt nie dal rady
przeskoczyć. Norbert Naborczyk
zwycięzcą X I I I N T E R N AT I O N A L
CHILDREN'S ATHLETICS GAME!
Do tego sukcesu przygotowaliśmy się
ok. trzy lata, od dwóch regularnie już
trenując w programie „Lekkoatletyka
dla każdego”, działającego przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie,
a od roku w sekcji lekkoatletycznej
BOSiR – u.
Rafał Moritz

Widowisko historyczne
„Kolorowe jarmarki”

10 września 2017 roku
Towarzystwo Miłośników Miasta
i Gminy Barcin, Paraﬁa p.w. św. Jakuba
Większego, Miejski Dom Kultury i
Środowiskowy Dom Samopomocy
zorganizowały widowisko historyczne „Kolorowe jarmarki”,
nawiązujące do 545 rocznicy nadania
przywileju targowego Barcinowi.
I n s c e n i z a c j ę d o ﬁn a n s o w a n o z
budżetu gminy Barcin. W widowisku
brali udział także nauczyciele,
uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

#SuperKoderzy to my!!!
Trochę zaangażowania, skwapliwego wypełniania wniosku,
nakręcony z udziałem uczniów ﬁlmik
i mamy to!!! Nasza szkoła została
zakwaliﬁkowana do udziału w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy. A nie było wcale tak łatwo o każde z miejsc ubiegały się blisko
trzy szkoły! Szkoła otrzymała dotację
w wysokości 3000 zł, którą w całości
przeznaczy na zakup zestawów
LOFI ROBOT.
#SuperKoderzy to ogólnopolski
program edukacyjny Fundacji
Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania.
Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9 – 12 lat.
W czasie trwania programu dzieci
uczą się programowania, podstaw
robotyki i poznają świat nowych
technologii nie tylko na informatyce,
ale również na lekcjach przyrody,
techniki, historii, języka polskiego,
czy muzyki.
Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną
z pięciu ścieżek tematycznych,
z których każda zawiera materiały
dydaktyczne na dwanaście lekcji
przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Podczas spotkań
przyszli #SuperKoderzy uczą się
programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu.
Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy
w zespole. Być może w młodych
programistach rozbudzą się przyszłe
zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!
Nasza szkoła wybrała ścieżkę edukayjną Majsterkowicze 2.0. Program
będzie realizowany w połączeniu
zajęć technicznych i informatycznych.
Pomysłodawcą udziału w programie
oraz koordynatorem projektu jest
nauczycielka informatyki pani Sylwia
Gwizdała. W projekcie bierze udział
także nauczyciel techniki i informatyki pan Michał Szaforz.

Nauczyciele przeszli specjalne szkolenia zorganizowane przez Fundację
Orange, a od września uczniowie
rozpoczęli już przygodę z #SuperKoderami!!! Dziękujemy za pomoc
w realizacji ﬁlmu Jędrzejowi Gwizdale
i za udział w ﬁlmie Jakubowi Balcerowi, Martynie Chróśniak, Oliwii
Harmider i Aleksandrze Kwaśnik.
Sylwia Gwizdała

Nauczyciel z pasją
inspiracją dla ucznia

Jak miło powspominać... Wakacje
kojarzymy najczęściej z relaksem,
wypoczynkiem, unikaniem tematu
szkoły i nauki. Trochę innego rodzaju
wakacyjne doświadczenia mają Panie
Marzena Wolska, Izabella Forgiel,
Grażyna Łysy, Lucyna Taraska, Katarzyna Wachowska i Alicja Huszcza,
nauczycielki z Gimnazjum nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Barcinie,
które w lipcu przebywały na szkoleniu językowo – metodycznym
w Oksfordzie. W ramach projektu
„Nauczyciel z pasją inspiracją dla
ucznia”, który uzyskał doﬁnansowanie z UE w wysokości 44 701,52
P L N., przez pięć dni doskonaliły
swoje kompetencje językowe, meto-

dyczne, kulturowe i komunikacyjne,
co wcale nie oznacza, że relaksu i
wypoczynku przy tym nie było. Cele
projektu, którego wyjazd był tylko
jednym z elementów, a który tak
naprawdę zakończy się w grudniu,
obejmują m.in. podnoszenie kwaliﬁkacji w zakresie poziomu języka
angielskiego, metodyki nauczania,
zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie
dydaktycznym, rozwinięcie kompetencji międzykulturowych, komunikacji i pracy w grupie, kształtowanie
postawy tolerancji, poza tym
podnoszenie kompetencji kadry
zarządzającej w zakresie poziomu
językowego w celu zwiększenia
efektywności w poszukiwaniu
partnerów do współpracy międzynarodowej, czy podnoszenie poziomu językowego nauczycieli przedmiotów innych niż języki obce, w celu
przełamania bariery językowej.
Celem jest niewątpliwie poprawa
oferty edukacyjnej placówki, na
przykład dzięki możliwości porównania swojej wiedzy i wymiany
doświadczeń z przedstawicielami
europejskich placówek edukacyjnych. Uczniowie zapewne nie raz
w czasie lekcji usłyszą o wrażeniach,
sami będą mogli skorzystać z nowych
doświadczeń, a tym samym staną się
pośrednimi uczestnikami projektu.
Więcej szczegółów dotyczących
pobytu w Oksfordzie można znaleźć
na stronie projektu na .
Lucyna Taraska
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Kolejny sukces Norberta Naborczyka
z Zespołu Szkół w Barcinie

W dniach 13 - 14 września na
obiektach Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie odbył się
Finał Ogólnopolski zawodów
lekkoatletycznych Nestle Cup. W zawodach rywalizowały dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów, w konkurencjach wielobojowych. Kolejny
wielki sukces odnotował uczeń
Zespołu Szkół w Barcinie Norbert
Naborczyk, który reprezentował
województwo kujawsko-pomorskie
w kategorii chłopców klas I V.
W dwudniowej rywalizacji Norbert
biegł na 60 metrów, skakał w dal,
rzucał piłeczką palantową oraz biegł
n a 1 0 0 0 m e t r ó w . W k l a s y ﬁk a c j i
końcowej wieloboju chłopców szkół
pod stawowych zajął 3 miejsce.
Norbert awans uzyskał wygrywając
eliminacje wojewódzkie we Włocławku. Tam też bardzo dobrze zaprezentowały się nasze wicemistrzynie województwa w wielo-boju
„trójboju” LA - Nicola Moritz, Natalia
Jordanowska oraz Julia Macina. Dwie
pierwsze mogły, też uczestniczyć w
zawodach ﬁnałowych w Warszawie
lecz otrzymały powo-łanie w
ostatniej chwili i niestety sprawy
logistyczne i odległość spowodowały, że na zawody nie dojechały.
Poziom zmagań był bardzo wysoki,
śmiało możemy napisać, że w
zawodach wieli udział przyszli
reprezentanci Polski.
Wszyscy wyżej wymienieni lekko18

atleci od kilku lat uczestniczą
w programie „Lekkoatletyka dla
każdego”, który jest prowadzony
przez nauczyciela wychowania
ﬁzycznego Rafała Moritz. Zajęcia
odbywają się 3 razy w tygodniu
i przeznaczone są dla dzieci z klas IV VI, lecz utalentowani trzecioklasiści
też biorą w nich udział. Bawiąc się i
trenując, dzieci rozwijają swoje pasje,
uczestniczą w zawodach lekkoatletycznych, jeżdżą na imprezy
sportowe, rozwijają zdolności motoryczne, znakomicie potraﬁą radzić
sobie ze stresem, są przygotowane
do uprawiania każdego sportu, a to
wszytko pozwala im być pewniejszymi w życiu codziennym.
W lekkoatletyce występują elementy
każdej innej dyscypliny sportowej,
dlatego jej wszechstronność pozwala powiedzieć ze jest Królową Sportu.

każdym krokiem, ponieważ nasz
wysiłek został przeliczony na posiłki
dla dzieci w każdym województwie
go-szczącym wydarzenie, a środki
zostaną przekazane przez Fundację
PKO Banku Polskiego. Dodatkowo,
Fundacja sﬁnansuje budowę siłowni
plenerowych - po jednej dla wszystkich miast - gospodarzy. Każde
dziecko otrzymało piękną pamiątkową koszulkę oraz okolicznościowy
medal. Inicjatorem wyjazdu był
nauczyciel wychowania ﬁzycznego
Rafał Moritz, a opiekunami p. Agnieszka Gaczkowska oraz p. Piotr Brokos.
Rafał Moritz

Maksymilian Gaczkowski
Laureatem
Konkursu Literackiego

Rafał Moritz

Uczniowie Zespołu Szkół
w Barcinie pomagają!

16 września, na pięknym stadionie lekkoatletycznym im. Zdzisława Krzyszkowiaka odbył się 3 PKO
Bieg Charytatywny Młodych pod
hasłem „Pomagamy każdym
krokiem”. Impreza odbywała się
jednocześnie w 12 miastach, w
każdym mieście mogło uczestniczyć
350 dzieci. 37 osobowa ekipa Zespołu
Szkół w Barcinie też tam była,
pomagaliśmy.. Tego dnia pogoda
była idealna, a my pomagaliśmy

13 września 2017 r. w Urzędzie
Miejskim w Barcinie, tradycyjnie, jak
co roku, pani Krystyna Błaszak, jako
gminny koordynator kampanii
Zachowaj Trzeźwy Umysł, zorganizowała spotkanie podsumowujące
tegoroczną edycję. Zaproszeni
zostali uczniowie wyróżnieni
w konkursach plastycznych, bądź
literackich wraz z pedagogami
szkolnymi, którzy byli szkolnymi
koordynatorami kampanii. Wśród
laureatów znalazł się uczeń naszej
Dokończenie na str. 19

szkoły - Maksymilian Gaczkowski
(klasa V I a), który napisał pracę
literacką pt. „Na skrzydłach przyjaźni". Uhonorowania nagrodą
książkową oraz dyplomem dokonała
osobiście Pani Lidia Kowal, wiceburmistrz Barcina. Podziękowała
dzieciom za wykonanie ciekawych
prac i ugościła owocami i słodyczami,
a pedagogom pogratulowała.
Barbara Krause

Obóz liderów
EuroWeek

W piątek, 15 września około
godziny 9.00. 40 uczniów naszej
szkoły wyjechało na wycieczkę, na
kolejny obóz liderów EuroWeek. Po
ośmiogodzinnej podróży, z małymi
przygodami, bezpiecznie dotarliśmy
do miejsca docelowego, jakim było
Długopole Dolne (na południu
Polski). Na miejscu spotkaliśmy
wolontariuszy z rozmaitych zakątków świata: Ugandy, Kolumbii,
Filipin, Wietnamu, Urugwaju i wielu
innych. Spędziliśmy tam 5 dni,
w ciągu których uczestniczyliśmy
w różnych zajęciach, między innymi
w warsztatach, prelekcjach, wszystko odbywało się oczywiście w języku angielskim. Wyjazd przybliżył
nam, jak ważna jest znajomość
języków obcych oraz pomógł licealistom w przygotowaniu do
nadchodzącej matury. Takie doświadczenia pokazują, że nauka
języka to nie tylko suchy materiał
zapisany w podręcznikach, czy
niezliczona ilość czasów do za-

pamiętania, ale jest to zabawa, do
której każdy może się przyłączyć.
Oprócz zajęć teoretycznych mieliśmy
okazję poznać kulturę i obyczaje
innych krajów, na przykład poprzez
nauk ę tańców . S pójrzmy, czym
chcieli się podzielić inni uczestnicy:
Iga: „Atmosfera była bardzo miła,
wolontariusze bardzo ciekawie
opowiadali o swoich krajach. Podczas
tego wyjazdu nauczyłam się bardzo
wiele, chętnie wrócę tam w przyszłym roku."
Jacek: „Było naprawdę dobrze.
Wolontariusze byli sympatyczni i
pozytywnie nastawieni, wszystkim
udzielała się ich energia.”
Maks: „Podczas tego wyjazdu dowiedziałem się wielu ciekawostek,
których nie znajdę w książkach.
Jednak najważniejsze jest dla mnie
to, że odważyłem się rozmawiać po
angielsku. Bardzo się cieszę, że
zdecydowałem się pojechać."
Emil: „Wyjazd był dla mnie cennym
doświadczeniem, ponieważ mogłem
ćwiczyć swoje umiejętności językowe, poprzez rozmowy z innymi
uczestnikami, czy wolontariuszami.
Jednak to, co najważniejsze to fakt, iż
świetnie się bawiłem."
Podsumowując, wycieczka świetnie
się udała, wszyscy wrócili zadowoleni
i pełni energii. Jako uczniowie
cieszymy się, że możemy obcować
z językiem w taki sposób oraz że
mamy nauczycieli, którzy dają nam
taką szanse. Szczególne podziękowania dla organizatorki wycieczki
pani Lucyny Taraski, bez której ta
wycieczka nie miała by miejsca, dla
naszych opiekunek pani Iwony
Zbieranek i pani Donaty Przybylińskiej, wolontariuszy oraz
wszystkich uczestników wycieczki!
Aleksandra Kowalczyk

Maturzyści na 100%
Podczas spotkania z dyrektorami
szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
kurator Marek Gralik przekazał na

ręce dyrekcji list gratulacyjny.
Barcińskie Liceum jako jedna
z niewielu szkół w województwie
może poszczycić się stuprocentową
zdawalnością egzaminu maturalnego 2017! Wszystkim, którzy się
do tego sukcesu przyczynili, a
zwłaszcza samym maturzystom,
serdecznie gratulujemy!

Trening z zawodnikami
SKRY Bełchatów

19 września, uczniowie klas
sportowych naszej szkoły uczestniczyli
w treningu pokazowym z zawodnikami
pierwszoligowej drużyny siatkówki
z Bełchatowa. Popularna w Polsce
i Europie drużyna SKRY przyjechała do
bydgoskiej Łuczniczki w najsilniejszym
składzie z reprezentantami kraju na
czele. Wlazły, Winiarski oraz Łomacz
pokazali uczniom klas V c i II a, próbkę
umiejętności na światowym poziomie.
Po zakończonym treningu młodzież
miała okazję pozyskać autografy
zawodników i wykonać pamiątkowe
zdjęcia z siatkarskimi gwiazdami.
Udział w treningu był możliwy dzięki
kontaktom Powiatowej Komendy
Policji w Żninie, która swoim
przedsięwzięciem stara się realizować
program o charakterze proﬁlaktycznym.
Po treningu siatkówki nasi uczniowie
wzięli udział w zajęciach wychowania
ﬁzycznego w Parku Trampolin. Pod
okiem licencjonowanych trenerów,
chłopcy i dziewczęta z Zespołu Szkół
w Barcinie doskonalili podstawowe
cechy motoryczne, kształtowali odwagę oraz rozwijali umiejętności gimnastyczne na trampolinie. Wszystkie
ćwiczenia sprawiły dzieciom dużo
radości i satysfakcji z przełamywania
własnych słabości.
Rafał Rydlewski
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Barcin pobiegł po raz V
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23 września 2017 roku Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
wspierany przez sponsorów i darczyńców zorganizował piątą edycję
imprezy „Oshee Barcin biega”, której
celem jest propagowanie kultury
ﬁzycznej, uprawianie sportu i zachęcanie do aktywności ﬁzycznej.
Gościem specjalnym zawodów
z udziałem ponad 260 sportowców
była Iga Baumgart, brązowa
medalistka Mistrzostw Świata w Londynie w sztafecie 4x400 metrów.
W biegu głównym na odcinku 10
kilometrów wystartowało 206 osób,
a w zawodach Nordic Walking na
dystansie 5 kilometrów udział wzięło
46 chodziarzy. Dzieci i młodzież
rywalizowały w biegach towa-

STREETBALL
Barcin
W dniu 24.09.2017 o godz. 16:00
odbył się po raz drugi STREETBALL
Barcin 2017. Turniej został rozegrany na
Hali Wido-wiskowo-Sportowej w
Barcinie. Do rozgrywek przystąpiły 4
zespoły. Koszykarskie potyczki
prowadzone były systemem „każdy z
każdym”, a następnie rozegrano
mecze półﬁnałowe (1-4 i 3-2). Przegrani
zagrali o III miejsce, natomiast wygrani
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rzyszących na dystansach 60, 100,
300 i 1000 m. W biegu na 10 km wśród
mężczyzn pierwsze miejsce w
kategorii OPEN zajął Dawid Klaybor
z Żagania (czas 00:32:48), drugie
Zbigniew Kledzik z Chomiąży Szlacheckiej (00:32:58), a trzecie Łukasz
Wietecki z Poznania (00:33:00). W
kategorii OPEN kobiet triumfowała
Agata Woźniakowska z Bydgoszczy
(czas 00:39:22), druga była Justyna
Szczutkowska z Janikowa (00:40:52),
a trzecia Wiktoria Gruna – Chodór z
Bydgoszczy (00:40:54). Najszybszą
mieszkanką gminy Barcin została
Kamila Ma-ciejewska, a mieszkańcem
– Piotr Grochowiak. W marszu nordic
walking na 5 km czołowe miejsca
zajęli Franciszek

Trzciński – 00:28:21, Marcin Radomski
– 00:28:42 i Grzegorz Nowak –
00:29:01 oraz Agnieszka Małecka –
00:28:29, Agnieszka Kędzierska –
00:31:17 i Kamila Kolberg – 00:32:27.
W trakcie „Oshee Barcin Biega”
uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych wzięli udział w
sztafecie 4x400 metrów z Igą
B a u m g a r t . Wy n i k i p o z o s t a ł y c h
uczestników biegów znajdują się na
stronie internetowej:
https://www.protimer.pl/bio/wyniki/
zawody/361

o I.
Spotkania odbyły się do zdobycia 21
pkt. lub upłynięcia 10 min. Zwycięska
drużyna Psy Kosza otrzymała nagrody
rzeczowe. Organizatorem turnieju był
Barciński Ośrodek Sportu i Re-kreacji.
Mecze „każdy z każdym”:
Tymbark Team – Quizlands 15:4
Psy Kosza – Big Ballers 10:8
Quizlands - Big Ballers 7:8
Psy Kosza - Tymbark Team 12:15
Psy Kosza – Quizlands 11:8
Tymbark Team - Big Ballers 16:9

Tymbark Team – Quizlands 13:9
Big Ballers - Psy Kosza 3:11
Finał:
Tymbark Team - Psy Kosza 11:13
Tabela końcowa:
Psy Kosza
Tymbark Team
Big Ballers
Quizlands

Mecze półﬁnałowe:
Dokończenie na str.21

Mistrzostwa
Polski UKS
W dniach 22-24 września zawodnicy sekcji bilardowej BOSiR Bila
Piechcin uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów
Sportowych w bilardzie, które odbywały się w Kielcach i Kostomłotach.
Mistrzostwa okazały się szczęśliwe,
ponieważ drużyna dziewcząt
w składzie: Otylia Basińska, Julia Nowacka i Roksana Kistowska zdobyły
brązowy medal. Natomiast w grach
indywidualnych Julia Nowacka
i Dominik Wojciechowski zajęli V
miejsca a Roksana Kistowska i Olivier
Pipin I X miejsca w Polsce. W zawodach uczestniczyli również Kacper
Brejski, Alan Pipin, Nikodem Wojciechowski i Błażej Wiktorowicz,
którzy przegrali walkę o fazę pucharową. Opiekunami sekcji bilardowej
są instruktorzy bilarda Liliana i Jakub
Wojciechowscy.
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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

Barcina
wrzesień 2017

DODATEK

Nowa siedziba domu kultury

W piątek 8 września 2017 roku
G m i n a B a r c i n i k o n s o r c j u m ﬁr m
P.P.H.U. „EVENTUS” Arkadiusz Kalinski (Lider) oraz Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
PREBUD Włodzimierz Bestrzyński
(Partner) z Inowrocławia podpisały
umowę na realizację inwestycji
„Rozbudowa z przebudową części
budynku przy ul. Lotników 13 w
Barcinie na Miejski Dom Kultury.
Termin zakończenia robót o wartości
8.917.500,00 zł ustalono na 31 maja
2018 roku. Na realizację projektu
Gmina Barcin pozyskała 1.990.346,51
zł doﬁnansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020. Najkorzystniejszą ofertę na
pełnienie nadzoru inwestorskiego za
64 . 78 0 , 0 0 zł prze d s taw ił Rafał
Chomiuk prowadzący Biuro Obsługi
Inwestycji SUN PROJECT w Niemczu. W części budynku objętej zadaniem przewidziane jest wykonanie
rozbiórek fragmentu obiektu, jego
rozbudowa oraz wewnętrzna
przebudowa. Prace te wynikają z
planowanej nowej funkcji tej części
budynku, którego pomieszczenia

przeznaczone zostaną na Miejski
Dom Kultury oraz z konieczności
dostosowania obiektu do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Inwestycja
ma na celu zmianę wewnętrznego
układu funkcjonalno-użytkowego i
jego dostosowanie do potrzeb
tworzonej jednostki. Obejmuje prace
rozbiórkowe części stropów i ścian,
roboty ziemne i fundamentowe,
prace żelbetowe, murowe, montażowe i instalacyjne. W ramach prac
Dokończenie na str. 2

realizowane będą również roboty
wykończeniowe wewnętrzne i
zewnętrzne (posadzki, ściany, suﬁty,
elewacje, dach), montażowe w
zakresie wyposażenia sanitarnego
oraz wyposażenia w obrębie sali
kinowej i pomieszczeń współzależnych (tj. m.in. fotele kinowe,
oświetlenie sceniczne z okablowaniem i sterowaniem, nagłośnienie
kinowo – sceniczne z okablowaniem i
sterowaniem, tzw. kinotechnika z
okablowaniem i sterowaniem). Zadanie obejmuje także prace związane z
zagospodarowaniem terenu oraz
wynikające z konieczności przebudowy, kolidujących z planowaną
rozbudową, sieci (lub instalacji
zewnętrznych) uzbrojenia podziemnego oraz obiektów nadziemnych
(lampy oświetlenia ulicznego).
Miejski Dom Kultury w Barcinie
jest samorządową instytucją kultury,
która zaspokaja potrzeby społeczeństwa Gminy Barcin w pozyskiwaniu i
przygotowaniu środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i
współtworzenia jej wartości i stymuluje oraz rozwija aktywne i kreatywne
uczestnictwo w kulturze mieszkańców gminy.

Dotacja WFOŚiGW
na utylizację azbestu
30 sierpnia 2017 roku Gmina Barcin
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu zawarły umowę o udzielenie
dotacji do kwoty 22.278,40 zł na
doﬁnansowanie przedsięwzięcia pn.
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Barcin”.
Kwota doﬁnansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów
kwaliﬁkowanych, lecz nie więcej niż
1000 zł za 1 Mg azbestu lub wyrobów
zawierających azbest. Przewidywany
całkowity koszt przedsięwzięcia
określono na 31.826,30 zł. W wyniku
realizacji zadania planowane jest
osiągnięcie efektu rzeczowego

i ekologicznego poprzez unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest o łącznej masie 73,920 Mg
i łącznej ilości 4620 m2 z 19 posesji.
Realizację przedmiotowego zadania
zaplanowano od 21 czerwca do 31
października 2017 roku. Wykonawcą
jest Zakład Gospodarki Komunalnej
„Groneko” sp. z o.o. z Mikorzyna.
Przedsięwzięcie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Barcin” doﬁnansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu.

8.693.630,00 zł. Projekt dotyczy
adaptacji części budynku przy ul.
Lotników 13 – pomieszczeń po
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej i dawnej bibliotece na cele
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
Projektowane działania obejmują
między innymi rozbiórkę części
budynku najbardziej wysuniętej na
północ. Część północno-zachodnia
będzie mieściła salę widowiskową
z zapleczem, natomiast w części
północnowschodniej będą zlokalizowane pomieszczenia biurowe.
W ramach projektu planuje się również zagospodarowanie terenu
sąsiadującego z obiektem poprzez
utwardzenie terenu, budowę chodników, ukształtowanie terenu
i zieleni. W tym samym dniu Burmistrz

Barcina Michał Pęziak i Skarbnik
Gminy Bernadeta Chojnacka podpisali umowę o przyznaniu pomocy
w wysokości 40.024,00 zł (63,63 %
k o s z t ó w k w a l i ﬁk o w a n y c h ) n a
realizację operacji „Budowa Placu
S t r e e t Wo r k o u t w B a r c i n i e ” z e
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. Celem operacji jest
poprawa standardu infrastruktury
rekreacyjnej poprzez budowę placu
street workout w Barcinie.

Jarosław Drozdowsk

Jarosław Drozdowski

Unijne dotacje
dla Barcina
W Dniu Solidarności i Wolności
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uroczyście podpisano 23 umowy
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
o całkowitej wartości 101.280.021,95
zł, w tym 71.477.402,86 zł doﬁnansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. W grupie
unijnych beneﬁcjentów znalazła się
Gmina Barcin, która pozyskała
1.990.346,51 zł na realizację projektu
pn. „Rozbudowa z przebudową
części budynku przy ul. Lotników 13
w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.
Całkowita wartość inwestycji wynosi
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Jarosław Drozdowski
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Gminne święto plonów
W sobotę 2 września 2017 roku
odbyły się Dożynki gminne, których
gospodarzem były władze samorządowe i Sołectwo Wolice. Z powodu niesprzyjającej pogody święto
plonów kończące żniwa i najważniejsze prace polowe przeniesiono
z Wolic do Barcina. Uroczystość
rozpoczęła Msza Święta, którą
odprawił ksiądz proboszcz Stanisław
Talaczyński z paraﬁi pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie. Po
eucharystii Kapela Spod Kowala –
zespół folklorystyczny kultywujący
tradycje i pieśni Kujaw – zaprezentowała obrzęd dożynkowy z przyśpiewkami i dawnymi melodiami kujawskimi. Starostowie dożynek pani
Halina Łukowska i pan Sylwester
Puzio z Wolic uroczyście przekazali
Burmistrzowi Barcina Michałowi
Pęziakowi i Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Barcinie
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Krystynie Barteckiej bochen chleba.
Pobłogosławiony symbol tegorocznych plonów podzielono wśród
uczestników święta. Z inicjatywy
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska doceniono
wyróżniających się rolników –
państwa Iwonę i Remigiusza Kruszyna z Barcina Wsi, państwa
Jadwigę i Piotra Pawlickich z Młodocina oraz państwa Marię i Aleksandra
Kabacińskich z Piechcina. Sołecki
konkurs na wieniec dożynkowy
wygrały Wolice przed Krotoszynem
i Młodocinem. Dla uczestników
dożynek gminnych, zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury,
przygotowano szereg atrakcji,
smakołyków, koncert Regionalnej
Orkiestry „Kujawy”, występ Kabaretu EWG z programem pt. „Zygzakiem
przez wieś” oraz zabawę ludową.
Jarosław Drozdowski
Sylwetki starostów dożynek
Pani Hal ina Łuk ow s k a z mę że m
Zbigniewem oraz dorosłymi dziećmi
Wiolettą i Sławomirem prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni
12,5 ha odziedziczone po teściach i
rodzicach. Rodzinne gospodarstwo
położone jest w Wolicach i w Murczynie. Rodzina państwa Łukowskich
gospodaruje na gruntach III i IV klasy
bonitacji.
Gospodarstwo nastawione jest na
produkcję roślinną, uprawiane są
kukurydza na siew oraz zboża (pszenica ozima). Wspólne gospodarstwo
wyposażone jest w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, takie jak
kombajn, ciągniki i urządzenia towarzyszące. Pani Halina angażuje się
w działalność społeczną na rzecz wsi.
Od wielu lat przygotowuje sołeckie
wieńce dożynkowe na święto plonów. Z sukcesami uczestniczyła
w gminnym konkursie na najładniejszą posesję – zagrodę, którego celem
była poprawa wyglądu, estetyki
i zagospodarowania posesji oraz
zagród wiejskich na terenie gminy
Barcin.
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Od 2011 roku pani Halina Łukowska
działa w Radzie Sołeckiej Wolic doradzając, opiniując i wspomagając
działania sołtysa. W obecnej kadencji
pełni funkcję Przewodniczącego
Rady Sołeckiej.
Pan Sylwester Puzio z żoną Anną
prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 42 ha w Wolicach.
Gospodarstwo nastawione jest na
hodowlę trzody chlewnej i bydła
opasowego oraz produkcję roślinną.
Rolnicy zajmują się produkcją trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym. Stado
podstawowe liczy 13 szt. macior.
Rocznie produkuje 200 szt. tuczników dla Zakładów Mięsnych „VIANDO”. Państwo Puzio wygrali konkurs
ﬁrmy SANO na najbardziej mięsną
świnię w Polsce w 2011 roku
z wynikiem 72,9% mięsności. Produkcja roślinna prowadzona jest na
gruntach III i IV klasy bonitacji. Uprawiane są zboża potrzebne na karmę
i paszę dla zwierząt – pszenżyto,
mieszanki i owies. Sprzedawana jest
pszenica i rzepak. Dzięki środkom
unijnym i własnym gospodarstwo
wyposażone jest w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy. Pan Sylwester
regularnie uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych
przez ODR Minikowo oraz zwiedza
stoiska branżowe na targach rolnych
w Przysieku i Żninie. Państwo Puzio
mają troje dzieci Michała, Mateusza
i Zuzannę, które studiują i uczą się
oraz wspierają rodziców w hodowli
zwierząt i pracach polowych. Tradycje rolnicze w rodzinie pana Sylwestra sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Rolę uprawiał jego
pradziadek, dziadek i ojciec.

Podziękowania
SAMPO
Przed obradami XXXII sesji Rady
Miejskiej w Barcinie PomorskoKujawskie Zrzeszenie Samopomocy
Obywatelskiej „S A M P O” podziękowało władzom samorządowym

Gminy Barcin oraz pracownikom
M G O P S w Barcinie za wsparcie
i pomoc w realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej i działalności
charytatywnej. Burmistrz Michał
Pęziak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bartecka i Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Dorota Dokładna otrzymali od Agnieszki Kuźmińskiej
i Włodzimierza Osucha pamiątkowe
dyplomy w dowód uznania za wsparcie działającego od 25 lat stowarzyszenia i współpracę przy projekcie
„Żywność w darze”. W latach 20062016 pomocą objęto 11250 osób.
Z Grudziądzkiego Banku Żywności
potrzebujący otrzymali 545.198 ton
żywności o łącznej wartości
1.649.262 zł. Stowarzyszenie przeznaczyło na ten cel 25.000 zł, a Gmina
Barcin udzieliła dotacji w wysokości
63.318,60 zł. W ciągu dekady przy
rozładunku i dystrybucji żywności
pracowało ponad 500 wolontariuszy
z Sampo, Gimnazjum nr 1 i P P U
Wodbar sp. z o.o. w Barcinie.
Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej „Sampo”
ma na celu rozwijanie i upowszechnianie różnorodnych form niesienia pomocy obywatelom dla poprawy warunków ich życia i pracy, zajmuje się pomocą grupom wykluczonym,
zwłaszcza osobom bezrobotnym,
ludziom starszym, emerytom i rencistom, działa na rzecz rodziny oraz
wychowania dzieci i młodzieży, zajmuje się organizowaniem imprez
kulturalno-oświatowych i sportoworekreacyjnych oraz konkursów,
szkoleń i pokazów.
Jarosław Drozdowski

