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Kolejny sukces bilardzistów

„Kino nieme i muzyka”

11 października w Sali widowiskowej domu kultury mieszkańcy
mogli wziąć udział w ciekawym
przedsięwzięciu. Była to projekcja
ﬁlmu niemego z muzyką na żywo.
"Mania. Historia pracownicy fabryki
papierosów" to dzieło kina niemego
z 1918 roku z legendarną Polą Negri
w roli głównej. W 2017 roku przypadają dwie rocznice związane z Polą
Negri – 120 lat od jej narodzin oraz 30
lat od śmierci wybitnej aktorki –
jedynej Polki, która zyskała status
niekwestionowanej gwiazdy Hollywood.
W Barcinie 11 października mogliśmy
podziwiać jedną ze sztandarowych
produkcji z tą właśnie aktorką.

„Mania. Historia pracownicy fabryki
papierosów” to dzieło kina niemego
z 1918 roku. Opowiada o młodej
pracownicy fabryki papierosów,
Mani Walkowskiej, która zostaje
wybrana jako modelka do reklamowania nowej marki papierosów.
U wykonującego promocyjny plakat
malarza bohaterka poznaje kompozytora Hansa van den Hofa.
Robotnica i muzyk zakochują się
w sobie. Uroda modelki z plakatu
reklamowego fascynuje bogatego
i wpływowego mecenasa sztuki
Morellego.
Zaprasza on Manię na bal, na którym
stara się o jej względy. Bohaterka
opiera się jego staraniom, gdyż kocha
Dokończenie na str. 2

Dokończenie ze str. 1
van den Hofa…
Projekcję ﬁlm dopełniła muzyka
grana na żywo przez zespół Czerwie.
To niezależna polska formacja, której
styl, to pogranicze folku i etno,
inspirowany teatrem absurdu
i ﬁlmem.
Muzycy są twórcami i wykonawcami
muzyki do wielu projektów teatralno
– ﬁlmowo – plastycznych. Od kilku lat
tworzą głównie muzykę do arcydzieł
kina niemego. W Barcinie poznaliśmy
ich przy okazji projekcji Brzdąca
z Charlim Chaplinem w roli głównej.
Muzycy stworzyli i wykonywali
również muzykę do wielu spektakli
teatralnych.

Beneﬁs 10-lecia twórczości artystycznej
Remigiusza Kuźmińskiego

Remigiusz Kuźmiński jest absolwentem Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy w klasie wokalistyki
i dyrygentury, oraz Państwowej
Szkoły Muzycznej II st. w Inowrocławiu w klasie wokalistyki. Na scenie
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występuje już 30 lat, ale w pełni
zawodową pracą artystyczną licząc
działalność od momentu ukończenia
studiów muzycznych, zajmuje się
dopiero 10 lat! W związku z tym,
w piątek 6 października 2017 roku,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin zorganizowała jego Beneﬁs
z okazji 10. Lecia Pracy Artystycznej.
Miejsce jubileuszu nie było przypadkowe, ponieważ artysta z Gminą
Barcin związany jest emocjonalnie.
Jest rodowitym pałuczaninem
urodzonym w Szubinie. Przez
pierwsze lata swoje życia mieszkał
i wychowywał się w Zalesiu Barcińskim, natomiast w bloku na
barcińskim osiedlu spędzał każdą
wolną chwilę, gdyż tutaj mieszkają
jego najbliżsi krewni. Choć życie
pokierowało go w zupełnie inne
strony, Pałuki, Gmina Barcin, oraz
jego miasto studenckie Bydgoszcz, to
miejsca na ziemi w których czuje się
najlepiej. Jego marzeniem jest, aby
kiedyś móc jeszcze tutaj powrócić na
stałe.

Artysta pochodzi z muzykalnej
rodziny. Jego pradziadek był
dyrygentem oraz założycielem
orkiestry dętej, siostra i wielu innych
krewnych śpiewało w chórze,
natomiast ojciec był doświadczonym
instrumentalistą. Można powiedzieć,
że muzyka wpisana jest w DNA Pana
Remigiusza - nikogo nie zdziwi zatem
informacja, że po raz pierwszy
wystąpił publicznie, gdy miał 6 lat.
Szybko zdecydował, że powiąże
swoje życie ze śpiewem.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
rozpoczął naukę w średniej Państwowej Szkole Muzycznej II st.
w Inowrocławiu w klasie wokalistyki
prof. Janusza Ratajczaka i prof.
Małgorzaty Ratajczak - solistów
bydgoskiej Opery „Nova”. Kolejnym
szczeblem jego edukacji muzycznej
były lata studenckie. Studiował na
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w klasie wokalistyki prof. Joanny
Żółkoś - Zagdańskiej i prof. Krzysztofa Szydzisza, oraz w klasie
Dokończenie na str. 3

dyrygentury prof. Moniki Wilkiewicz,
prof. Radosława Wilkiewicza i prof.
Andrzeja Zubka.
Obecnie muzyk koncertuje zarówno
na scenach krajowych i zagranicznych, współpracując z wieloma
uznanymi osobistościami. Wykonuje
wysokiej klasy repertuar muzyki
klasycznej, jak również pop, jazz,
soul, musical, gospel, pop-opera
i poezja śpiewana. W wolnych chwilach rozwija swój warsztat wokalny,
komponuje, aranżuje, pisze teksty.
Najlepiej czuje się w zaciszu swojego
domu, gdy przy instrumencie
z słuchawkami na uszach i nutami
w ręku rozpracowuje nowe partie
utworów.
Podczas beneﬁsu na scenie w barcińskiej bibliotece wystąpili: Daria Wójcik (sopran), Remigiusz Kuźmiński
(tenor) i Adriana Wdziękońska
(fortepian). Niestety, z powodu
choroby nie wystąpiła Agata
Kołodziejczak - Czubachowska (mezzosopran). Poezję autorstwa Teresy
Kaczmarek deklamowała Zoﬁa
Jesionowska, natomiast rozmowę
z jubilatem i jego gośćmi prowadziła
dyrektor barcińskiej biblioteki Grażyna Szafraniak. Na widowni
zasiedli przedstawiciele oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Barcin, a także
sympatycy, znajomi i najbliższa
rodzina artysty. Muzyk otrzymał
mnóstwo gratulacji i kwiatów,
natomiast publiczność wzniosła
toast i skosztowała jubileuszowego
tortu. Wydarzenie miało charakter
otwarty.

Pola widzenia książki

25 września 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
otwarto dla publiczności wystawę pt.
„Pola widzenia książki”, będąca
pokłosiem projektu czytelniczego
o tej samej nazwie, realizowanego
przez Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej w Katowicach.
Dokończenie na str. 4
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Projekt, doﬁnansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, miał u celu zainteresowanie odbiorców, głównie
młodych, sztuką wizualną, muzyką,
historią czy architekturą, umiejscawiając jednocześnie literaturę
jako oś całej akcji. W ramach projektu
odbyły warsztaty, pokazy i spotkania,
do współorganizacji których zaproszone zostały organizacje
pozarządowe oraz katowickie
instytucje kultury. Wystawa, którą
można oglądać w barcińskiej książnicy, pozwala zapoznać się
wydarzeniami które miały miejsce
w ramach projektu. Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Gry planszowe w bibliotece

2 października 2017 w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się I spotkanie miłośników
gier planszowych. Spotkanie doszło
do skutku dzięki Panu Markowi
Krukowskiemu, którego pasją są
planszówki – i który tą właśnie pasją
postanowił podzielić się z innymi.
Obecni na spotkaniu mieli możliwość
4

pograć w jedną z bibliotecznych lub
przyniesionych przez Pana Marka
gier… i dobrze się bawić!
Kilka ostatnich lat było szczególnie
łaskawych dla gier planszowych. Ta
forma rozrywki staje się coraz bardziej popularna na całym świecie,
także w Polsce. Nowoczesne tytuły
gier to niejednokrotnie skompli-

kowane symulacje strategiczne czy
ekonomiczne, które starają się jak
najwierniej odtworzyć przedstawione realia. Nie brakuje też pozycji
przygodowych, sportowych, familijnych, karcianych, towarzyskich.
Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla
siebie, niezależnie od wieku, płci czy
zainteresowań.
Gry planszowe to doskonała forma
spędzania wolnego czasu zarówno
w gronie znajomych, jak i z rodziną.
Zamiast marnować czas przed
telewizorem czy komputerem warto
oderwać się od ekranu i spróbować
czegoś nowego. Zwłaszcza, jeśli
niesie to ze sobą walory edukacyjne –
gry planszowe oprócz tego, że są
rozrywką, umilającą nam czas wolny,
dają znacznie więcej korzyści. Przede
wszystkim to angażujący nas wysiłek
intelektualny. Ponadto sposób na
poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, takich jak obserwacja,
strategiczne i logiczne myślenie,
planowanie, rozwiązywanie problemów. Ponadto grając rozwijamy
swoją wyobraźnię, uczymy się
przegrywać i sobie z tym radzić,
a także nawiązujemy relacje z innymi,
socjalizujemy się.
Dokończenie na str. 5

Biblioteczne spotkania z grami planszowymi będą kontynuowane –
zapraszamy w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca. Zapraszamy!

4 października 2017 roku
w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Barcin odbyło się kolejne
spotkanie w ramach projektu
„Podróże małe i duże nie tylko
w literaturze” , którego realizacja jest
możliwa dzięki doﬁnansowaniu ze
środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”.
Tym razem w książnicy zagościł Pan
Roman Czejarek, pochodzący ze
Szczecina dziennikarz radiowy
(Program Pierwszy Polskiego Radia)
oraz telewizyjny (TVP1, TVP2, TVN),
również podróżnik, autor książek
o podróżach po Polsce, o historii
Pomorza Zachodniego oraz o mediach.
Dziennikarz swoją swobodną
i otwartą osobowością ujął zebranych od pierwszych słów, i tak
pozostało do końca. Kilka godzin

Roman Czejarek
w barcińskiej bibliotece

spotkania minęło jak z bicza strzelił –
bo i było czego słuchać! Pan Czejarek
nie tylko podzielił się z zebranymi
swoją wiedzą na temat warsztatu
pracy dziennikarza, nie szczędząc
przy tym anegdot i zabawnych
historyjek, ale i pokazał jak tę wiedzę
można wykorzystać w podróży.
Mówił o tym jak przygotowywać
relację z podróży. Jako najlepszy
przykład w tym temacie przywołał
swoje podróże do Peru – gdzie jako
dziennikarz i fotograf brał udział
w wyprawach, których celem było
przepłynięcie rzeki Colca płynącej
przez kanion o tej samej nazwie.
Ekspedycje, znane pod nazwą Colca
Condor, miały miejsce w 2008 oraz
2009 roku i zorganizowane były
przez Jacka Majcherczyka.
Ściany Kanionu Colca wznoszą się
z jednej strony na ponad 3200 m nad
poziom rzeki, z drugiej zaś - na

4200 m. Długi na 120 kilometrów
kanion, według niektórych źródeł,
jest uważany za najgłębszy kanion na
Ziemi - jest dwa razy głębszy od
Wielkiego Kanionu Kolorado w USA.
Na całej długości kanionu jest
zaledwie kilka miejsc, w których
można wyjść ścieżką na szczyt
kanionu i zejść z powrotem w dół w innych sytuacjach trzeba po prostu
wpiąć się w uprzęż alpinistyczną
i wspiąć się na górę. Taką drogę
właśnie, w dół i w górę, przebył
wielokrotnie Pan Czejarek, chcąc
nadać relację z wyprawy – zasięg fal
radiowych nie sięgał bowiem dna
kanionu. Aby zaciekawić słuchacza,
przygotowując relację, dziennikarz
starał się ubarwić ją jakąś ciekawostką.
Dokończenie na str. 6
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Jako fotograf ekspedycji rejestrował
także jej przebieg. Na kartach pamięci swojego aparatu (których to
kart, jak radził, zawsze należy mieć
w podróży kilka) uwiecznił spływ
rzeką Calco, odkryte podczas wyprawy jaskinie z mumiami Inków czy
charakterystyczne dla regionu ogromne kondory.
Oprócz Peru, Pan Czejarek mówił
także o swoich pobytach na Kubie,
w Tajlandii, Laosie oraz polskiej bazie
wojskowej w Afganistanie. Wspomniał również o jednym z ulubionych
celów podróży z własną rodziną, czyli
duńskiej wyspie Bornholm. Położona
blisko, przystępna ﬁnansowo, pełna
atrakcji wyspa jest dobrym pomysłem na wyprawę z dziećmi.
Po zakończeniu spotkania można
było nabyć jedną z książek Pana
Czejarka, z czego wiele osób skorzystało. Nie zabrakło wspólnych
zdjęć i autografów. Padły pytania,
kiedy dziennikarz znów odwiedzi
Barcin - miejmy nadzieję, ze stanie się
to w niedalekiej przyszłości.

27 września 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się spotkanie autorskie
z Panią Sylwią Trojanowską, pisarką,
autorką powieści obyczajowych. Było
to niezwykle miłe spotkanie, które
z pewnością pozostanie na długo
w pamięci osób, które wzięły w nim
udział.
Sylwia Trojanowska jest szczecinianką, pasjonatką regionu Pomorza
Zachodniego, gór, Włoszech, muzyki
ﬁlmowej oraz dobrej książki.
Zawodowo spełnia się jako trener
biznesu i coach ACC ICF, prowadząc
zajęcia dla osób dorosłych z zakresu
rozwoju osobistego i kształtowania
ich umiejętności biznesowych. Po
godzinach pisze książki. Jak sama
opowiedziała na spotkaniu w barcińskiej bibliotece, do pierwszych

Sylwia Trojanowska
w barcińskiej książnicy

prób pisarskich zainspirował ją syn,
któremu nie wystarczały czytane
przez niego książki i zaczął prosić
mamę o opowieści. W pisaniu Pani
Sylwia znalazła dla siebie swój
sposób na relaks i zaczęła tworzyć
coraz więcej – po jakimś czasie,
zachęcona przez bliskich, wysłała do
wy-dawnictwa powieść „Szkoła
latania”. Ku jej wielkiej radości,
historia spodobała się i została
wydana. W następnych latach pisarka
wydała dwie książki będące
kontynuacją debiutu – „Blisko
chmur” i „Szept wiatru”. Na swoją
premierę czeka kolejna książka
pisarki: "Powiedz mi jak będzie".
Pani Sylwia w swoich książkach nie
obawia się zwrócić uwagi czytelnika
na trudne tematy. Pisze o wykluczeniach społecznych (np. spowo-

dowanych przez otyłość), problemie
samoakceptacji, trudnej walki
o zmianę sytuacji życiowej. Ale i też
daje nadzieję – pokazuje, że dzięki
samozaparciu, cierpliwości i wsparciu
bliskich wiele problemów daje się
pokonać i dać sobie szansę na
szczęście.
Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. Pani Sylwia jest
osobą łatwo nawiązującą kontakt
z ludźmi, uśmiechniętą, dowcipną. Po
zakończeniu spotkania zebrała
gromkie oklaski, wiele osób skorzystało też z okazji zakupienia książek
pisarki i otrzymania od niej dedykacji.
Z niecierpliwością czekamy na
kolejną książkę Pani Sylwii oraz na
kolejne z nią spotkanie.

Dokończenie na str.7
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Harcerska historia

11 października 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin odbył się wernisaż wyjątkowej
wystawy – podsumowującej obchody 100-lecia istnienia 1 Wodnej
Drużyny Harcerskiej im. Adama
Mickiewicza w Barcinie. Na wystawie
zaprezentowano materiały dokumentujące bogatą historię drużyny książki pracy drużyny, rozkazy,
kroniki, dyplomy oraz nagrody, liczne
zdjęcia, artykuły prasowe itd.
Podczas wernisażu natomiast
zebrani w czytelni mieli okazję
zapoznać się z historią drużyny, którą
opowiedziała obecna drużynowa
Elżbieta Pałka.
1 Wodna Drużyna Harcerska wywodzi
się z powołanej w 1916 roku 1 Drużyny
skautowej w Barcinie. Skauting,
zapoczątkowany na przełomie XIX
i XX wieku w Anglii przez Roberta
Dokończenie na str. 8

77
11

Baden-Powella, miał u celu wychowywanie młodzieży według
wysokich zasad moralno - etycznych
tak, aby w przyszłości stali się oni
odpowiedzialnymi obywatelami
służącymi ojczyźnie. Duży nacisk
kładziono na sprawność ﬁzyczną,
wychowanie religijne, szacunek
wobec natury, pracowitość,
odpowiedzialność wobec społeczeństwa, ojczyzny oraz samego
siebie. Idee te stały się bliskie
Polakom żyjącym pod zaborami –
także mieszkańcom Barcina. Idee
skautingu przejęło i nieco zmodyﬁkowało harcerstwo polskie,
którego częścią barcińska drużyna
stała się po zakończeniu I wojny
światowej. Swoją działalność drużyna kontynuowała przez następne
lata (z przerwą na działalność
konspiracyjną podczas I I wojny
światowej) aż do dziś.
Obecną działalność drużyny
przedstawiła zebranym zastępowa
Maria Wolska. Drużyna aktywnie
uczestniczy w życiu społecznym
Barcina, współpracuje z innymi
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drużynami harcerskimi i zuchowymi,
organizuje obozy, bierze udział
w biwakach, grach miejskich czy
terenowych, podnosi swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach itd.
Powierzone im zadania młodzież
wykonuje z zapałem i mimo braku
czasu spowodowanego natłokiem
zajęć szkolnych stara się uczestniczyć
regularnie w podejmowanych przez
drużynę przedsięwzięciach. Jak
stwierdziła drużynowa Elżbieta
Pałka, jest ona bardzo dumna ze
swych podopiecznych – czemu
absolutnie się nie dziwimy.
Na spotkaniu swój głos mieli także
druhowie seniorzy, którzy podzielili
się z zebranymi swoimi wspomnieniami. Było przy tym sporo zadumy,
ale i śmiechu. Po zakończeniu
spotkania jeszcze długo trwały rozmowy w kuluarach. Obecni i dawni
członkowie drużyny odnajdywali się
na prezentowanych na wystawie
zdjęciach, przeglądali kroniki,
wspominali, planowali.
1 Wodnej Drużynie Harcerskiej
serdecznie gratulujemy jubileuszu
oraz życzymy kolejnych 100 lat
działalności.

Ulica Podgórna
we wspomnieniach
26 września 2017 roku odbyło się
pierwsze po wakacyjnej przerwie
spotkanie wspomnieniowe z cyklu
„Zajrzyj do biblioteki powspominać”.
Podczas tych wydarzeń mieszkańcy
miasta wspominają Barcin z dawnych
lat - dzielą się wiedzą na temat
historii miasta, sięgają do własnych
wspomnień. W celu uporządkowania
informacji spotkania mają zawsze
motyw przewodni – historię poszczególnych barcińskich ulic. Jak dotąd
uczestnicy wspominali już ulice:
4 stycznia, Wyzwolenia, Kościelną,
Dąbrowiecką, św. Wojciecha, Żnińską itd. Na wrześniowym spotkaniu
mówiono o ulicy Podgórnej,
w październiku zaś rozpocznie się
omawianie Rynku.
Ul. Podgórna kojarzy się ze znajdującym się tam pozostałościami
cmentarza żydowskiego. Nekropolia,
obok budynku dawnej synagogi
żydowskiej przy ul. 4 stycznia,
w którym mieści się obecnie Przedszkole nr 1, jest jednym z niewielu
śladów pozostałych po barcińskich
Żydach, stanowiących niegdyś
pokaźny procent ludności miasta.
Podobnie jak w przypadku wielu
polskich miast, miasteczek i wsi,
barcińska gmina żydowska zniknęła
zupełnie wskutek II wojny światowej.
Podczas spotkania rozmawiano
także o pochodzących z Barcina
i okolic powstańcach wielkopolskich.
Stało się to na prośbę Zosi Drzewieckiej, uczennicy gimnazjum, która
pracuje nad projektem poświęconym
właśnie barcińskim powstańcom.

Zabytki Inowrocławia
Od początku 2017 roku
w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Barcin realizowany
jest cykl spotkań pod nazwą
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie”. Cykl, prowadzony przez
Olgę Gralak-Ćwikłę, ma u celu
zaprezentowanie widzom najcenniejszych z punktu widzenia
historii, historii kultury i historii
sztuki zabytków Barcina oraz miast
i gmin okolicznych. Jak dotąd
omówione zostały takie miejscowości jak Barcin, Łabiszyn,
Mogilno i Strzelno. Na kolejnym
spotkaniu z cyklu, które odbyło się
18 października, głównym tematem stały się zabytki Inowrocławia
oraz okolic.
Leżący w odległości ok. 25
kilometrów od Barcina Inowrocław to jedno z najstarszych
miast polskich. W czasach
starożytnych przebiegał tędy szlak
bursztynowy. Odbywały się tu
procesy polsko-krzyżackie. Stąd
pochodzili Królowie Polski:
Władysław I Łokietek i Kazimierz
Wielki. Z inowrocławskiego zamku
król Władysław Jagiełło prowadził

„Wielką Wojnę” z Zakonem Krzyżackim w 1410 roku. Tak bogata
historia ma swoje odzwierciedlenie
także w zabytkach, które można
podziwiać na terenie miasta.
Niewątpliwie najcenniejszym
obiektem jest romański kościół pw.
Najświętszej Maryi Panny, zwany
potocznie „Ruiną”. Wzniesiony na
przełomie XII i XIII wieku jako kościół
paraﬁalny miasta powstałego w
miejscu dużego targu i znajdującej się
w pobliżu warzelni soli. Przesunięcie
centrum osady w związku z nadaniem jej praw miejskich ok. 1238
roku sprawiło, że świątynia znalazła
się poza obrębem murów miejskich,
wciąż jednak pełniła funkcje
liturgiczne. Dalszy rozwój miasta
spowodował przeniesienie paraﬁi do
kościoła św. Mikołaja (V X I w.),
kościół pw. NMP stał się wtedy
świątynią ﬁlialną. Już wtedy budowla
zaczynała niszczeć. Pod koniec XVII
wieku była już w złym stanie. Dzieła
zniszczenia dokonał pożar, który
miał miejsce w 1834 roku. Budynek
Budynek funkcjonował w formie
ruiny aż do 1900 roku, kiedy
z inicjatywy ks. Antoniego Laubitza

podjęto decyzję o restauracji
świątyni. Odbudowa i reromanizacja
budynku przebiegała pod okiem
pruskiego konserwatora zabytków
prowincji poznańskiej Juliusza Kohte.
Po zakończeniu prac odbudowaną
świątynię przy-wrócono do służby
bożej.
Wspomniany już kościół pw. św.
Mikołaja również nie miał łatwej
historii. Pierwotnie gotycki, był
wielokrotnie przebudowywany.
Niemal doszczętnie zniszczony
podczas potopu szwedzkiego,
używany jako magazyn soli i żywności
w latach późniejszych, stracił
wyrazistość stylu, łącząc w sobie
elementy gotyku, baroku, neogotyku
itd. Zawirowania historyczne nie
ominęły także kolejnej z inowrocławskich świątyń, kościoła pw.
Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny. Budowla, wzniesiona na
początku XX wieku w stylu
neoromańskim z elementami
neogotyku, częściowo zawaliła się
zaledwie kilka lat po wybudowaniu,
w 1909 roku. Powodem katastrofy
było tąpniecie ziemi spowodowane
przez znajdującą się pod miastem
nieczynna kopalnię soli. Wskutek
tego wydarzenia świątynia stała
zamknięta do 1929 roku, kiedy
postanowiono ją odbudować.
Podczas potkania mówiono także
o świeckich zabytkach Ino-wrocławia
– min. hotelu Bast, zabudowie ulicy
Solankowej oraz uzdrowiska,
pozostałościach murów miejskich.
Wspomniano o kilku obiektach
znajdujących się na terenie powiatu
Inowrocław - w tym pałacach
w Kłopocie, Jankowie, oraz
Kościelcu Kujawskim – w przypadku
tej ostatniej miejscowości omówiono
także znajdujący się tam romański
kościół pw. św. Barbary, jeden
z najstarszych w Polsce murowanych
kościołów wiejskich.
Na następnym spotkaniu z cyklu
mowa będzie o zabytkach Żnina
i okolic. Już teraz serdecznie
zapraszamy.
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Wieści z biblioteki
''Edukowanie przez czytanie” dla
najmłodszych
W Oddziale dla dzieci i młodzieży
ruszyła kolejna edycja Rodzinnego
Czytania, czyli projekt skierowany dla
najmłodszych czytelników w wieku
do 7 lat wraz z rodzinami. Projekt jest
prowadzony od 2008 roku corocznie
modyﬁkowany, zyskuje duże
zainteresowanie uczestników
i przynosi oczekiwane efekty,
dzieciom się czyta, bibliotece
przybywa czytelników.
Celem projektu jest wyrabianie
nawyku czytania dzieciom, oswajanie
z książką i przestrzenią biblioteczną,
integrowanie środowiska czytelniczego. Warunkiem uczestnictwa
w projekcie jest systematyczne wypożyczanie i czytanie książek ze
zbiorów bibliotecznych dzieciom,
przez osoby dorosłe /członków
rodziny, opiekunów.
Dzieci wypożyczające książki,
dokumentują swój udział na specjalnie przygotowanych Kartach
Uczestnika wklejając obrazki
bohaterów bajek. Dodatkowym
elementem jest udział w spotkaniach
integracyjnych organizowanych dla
uczestników – planowane są m.in.
zajęcia manualno-animacyjne w formie grup zabawowych oraz cykl
spotkań z autorami książek dla dzieci,
aktorami teatrzyków , dogoterapii,
z psychologiem , dietetykiem animatorami zabaw, bal karnawałowy
turnieje rodzinne np. gry logiczne.
Spotkania odbywać się będą minimum 1 lub 2 razy w miesiącu..Projekt
będzie trwał do czerwca 2018 r. 29
września 2017 r. odbyło się spotkanie
inaugurujące i złożone zostały
pierwsze deklaracje udziału
w projekcie, a jest ich już 40 i nadal
trwają zgłoszenia.
10

Oprac. Stanisława Ciesielska

A dla młodzieży ? Tego w bibliotece
jeszcze nie było - Radiowcy
i krótkofalowcy
‚'Człowiek bez pasji, jest jak okręt,
który nie wie dokąd zmierza''. Takie
przesłanie i niepowtarzalne wrażenia
wyniosła młodzież ze spotkania
w bibliotece w dniu 18.10.2017 r.
zorganizowanego przez Oddział dla
dzieci i młodzieży. Powitani przez
Dyrektor biblioteki Grażynę Szafraniak goście, to licencjonowani
krótkofalowcy i radioamatorzy mjr
Witold Błasiak - SP2JBJ - Prezes
Okręgu Terenowego w Bydgoszczy
Polskiego Związku Krótkofalowców
PZTK OT4 oraz Pan Józef Fizyczak
SP2JF z Pałuckiego Klubu Krótkofalowców - SP2KPD . Przyjechali
do Barcina z pełnym ekwipunkiem
eksponatów gromadzonych przez
Pana Witka oraz urządzeń do
łączności..Przed biblioteką ustawili
wysoki maszt antenowy, budzący
zainteresowanie czytelników.
Krótkofalowcy są ostatnim sposobem komunikacji w czasie klęsk
żywiołowych. W czasie powodzi
w Polsce w 1997 i 2010 roku, podczas
kataklizmów wywołanych tsunami
w Azji, w Australii i w Japonii służyli
bezinteresowną pomocą, gdyż
profesjonalne służby zawiodły lub
miały ogromne problemy. Ostatnie
nawałnice nie tylko na Pałukach,

pokazały jak przydatni są krótkofalowcy niosąc również pomoc
osobom dotkniętym kataklizmem..Niestety, mało kto zdaje sobie
z tego sprawę. Kraje, które wspierają
rozwój krótkofalarstwa, przodują
w rozwoju technologii komunikacyjnych… opowiadał młodzieży Pan
Witek. ...Mimo tego, że komunikacją
zawładnął wszechobecny Internet
i telekomunikacja mobilna poczta e mail, gadu, Skype, CB - radio to
w przypadku tych sposobów komunikacji nieistotna jest droga i sposób,
w jaki informacja zostanie przesłana
z punku A do B. Istotna jest tylko
sama informacja. W przypadku
krótko-falarstwa jest na odwrót –
istotny jest sposób, w jaki informacja
została przesłana zastosowany
sprzęt, emisja, rozwiązania konstrukcyjne, anteny itp., Ten fakt znajduje
swoje potwierdzenie w rzeczywistości – łączność między krótkofalowcami zostaje zaliczona
w przypadku przekazania tylko
znaków wywoławczych i raportu
o słyszalności. Taką możliwość
wykonania na żywo pierwszych
życiowych łączności mieli uczniowie
klas VI A i VI B Szkoły Podstawowej Nr
2 i Liceum Ogólnokształcącego
w Barcinie i wraz z opiekunami. Przy
pomocy gości spotkania udało się
połączyć ze stacjami SP2EMR
Dokończenie na str.11
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z Gdańska, SPKRZ z Bydgoszczy,
odezwał się do młodzieży
sympatyczny Pan Robert SQ 3ENTP
z Lubczyna okolic Gorzowa Wlkp.,
Młodzież usłyszała pozdrowienia od
Pana Krzysztofa SP3EPG –Z Ujścia
k/Piły. Prawdziwa rewelacja to udane
połączenie z Włochami radiowcem
Mauro IZ5WSR z Toskanii. Głos
z Barcina dotarł do Szwajcarii
w okolice Genewy. Prawdziwy popis
połączenia i przekazania pozdrowień od Licealistów z barcińskiej
bibliotek dała uczennica z grupy
licealnej Marta Kropińska. „Przeżycie niesamowite, serce waliło mi jak
młot…” powiedziała zafascynowana
spotkaniem, dopytując o dalszy
kontakt i szczegóły krótkofalowców .
Dodatkowym elementem spotkania
z radiowcami była, krótka lekcja
historii z prezentowaniem urządzeń
radiowych oraz atrybutów wojskowych związanych z łącznością.
Młodzi czytelnicy oraz nauczyciele
ochoczo przymierzali zgromadzone
rekwizyty wojskowe. Dużą pigułkę
wiedzy wraz z praktycznymi
z ćwiczeniami przekazał na spotkaniu
w bibliotece mjr w stanie spoczynku
Witold Błasiak, jednak uczniowie
Szkoły Podstawowej skierowali
lawinę pytań do licencjonowanych
radioamatorów. Interesowali się kto
może zostać krótkofalowcem, jakie
warunki musi spełniać, jakie trzeba
znać języki aby się porozumieć od
kiedy trwa ich pasja, jakie sytuacje im
się przydarzały na łączach itp.
Odważni uczniowie, którzy zmierzyli
się z próbami łączności poprzez radio
,obdarowani zostali wykonanymi
osobiście miniaturowymi symbolicznymi antenkami przez p. Józefa
Fizyczaka, a pozostali uczniowie na
pamiątkę od Pana Witka otrzymali
karty QSL. Dla Szkół powędrowały
Certyﬁkaty udziału uczniów w tym
nietypowym przedsięwzięciu.
Zgromadzona młodzież w bibliotece
nie kryla zadowolenia, bo spotkanie
niewątpliwie należało do udanych.
Miejmy nadzieję, że zainspirowało
młodych ludzi do poszukiwania dróg

do odkrywania nowych pasji. Jest
jedna zasadnicza rzecz, określająca
wyjątkowość człowieka to jego
pasja,może dzisiaj udało się to
zamiłowanie do radio - wędrówek
w was obudzić ? - dziękując młodzieży i gościom powiedziała Stanisława
Ciesielska.
Oprac. Stanisława Ciesielska
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Wpadnij do biblioteki zachwyć się
kodowaniem
Od dwóch lat w Oddziale dla
dzieci i młodzieży funkcjonuje
Lokalny Klub kodowania, który
prowadzi informatyk Maciej
Gawroński z bibliotekarkami.
zaprasza na cykliczne zajęcia w ramach Lokalnego Klubu Kodowania.
Głównym celem klubu jest
zainteresowanie młodych osób
nauką programowania, pokazanie,
że programowanie to nie tylko
przyszłościowa umiejętność, ale też
źródło radości i satysfakcji. Spotkania odbywają się w E- czytelni
w drugi i czwarty wtorek miesiąca
2017 r. od godziny 15 00 – chęć
udziału dziecka należy zgłosić
w Oddziale dla dzieci i młodzieży
naszej biblioteki. W ramach tegorocznego Tygodnia Edukacji
Informatycznej z kodowania.
Tegoroczna edycja odbywa się pod
hasłem: „Wpadnij i zachwyć się
programowaniem! ” i potrwa aż
dwa tygodnie od 7 do 22 października. Może na przykład służyć
do rozwiązywania problemów,
wcielania różnych pomysłów
w życie, czy komunikacji. Jego
celem jest popularyzacja i promocja
nauki programowania wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. W naszej
bibliotece, 20.10.2017 r. w ramach
Tygodnia Kodowania, młodzi
czytelnicy na zajęciach w bibliotece
w ramach cyklu. Uczę się i bawię,
tworzyli proste gry w środowisku
Scratch oraz odkrywali grę
Minecraft Hour of Code. Zajęcia
prowadzone były pod opieką
bibliotekarki Stanisławy Ciesielskiej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy za rozpoczęcie przygody
z programowaniem i napisanie linii
kodu.
Oprac. Stanisława Ciesielska
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Bardzo blisko medalu

10 października br. odbył się
w Bydgoszczy Finał Wojewódzki
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Zawod nicy startowali
w dwóch grupach wiekowych:
Igrzyska Dzieci (VI klasy i młodsi)
i Igrzyska Młodzieży Szkolnej (klasy
gimnazjalne i VII), z podziałem na
kategorie dziewcząt i chłopców.
W każdym biegu startowało stu kilkunastu zawodników. Zespół Szkół
w Barcinie reprezentowało troje
uczniów, którzy awansowali z zawodów powiatowych. Największym
sukcesem było zajęcie 4 miejsca
przez Natalię Jordanowską w biegu
na 800 metrów. Do medalu zabrakło
jej niewiele, zaledwie 1 metr.
W starszej kategorii dobrze zaprezentował się Jakub Grzegrzółka
(2000 m), który uplasował się na 30
pozycji. Nie była natomiast
zadowolona ze swojego występu
Joanna Lisiecka, która zajęła 86
miejsce po ciężkiej pracy na dystansie
1500 metrów.
Gratulacje!

eXtremeGeocaching Trial 2017 za nami!
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W czwartkowy poranek,
5 października na terenie Leśnego
Parku Kultury i Wypoczynku
w Myślęcinku odbyły się terenowe
zmagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych „eXtremeGeocaching
Trial 2017”. Trzecia edycja tej
wyjątkowej i autorskiej gry, opartej
o reguły geocachingu, zgromadziła
na terenie Centrum Edukacji
Ekologicznej reprezentacje aż 11
szkół. W zawodach udział wzięły 3 osobowe reprezentacje bydgoskich
szkół: I LO, III LO, IV LO, VII LO, IX
LO, XI LO, Zespołu Szkół Katolickich,
LO Towarzystwa Salezjańskiego,
Zespołu Szkół EkonomicznoAdministracyjnych, Liceum Menadżerskiego oraz Zespołu Szkół
w Barcinie.
Geocaching, który polega na szukaniu skrytek za pomocą urządzenia
G P S ma w Polsce coraz więcej
pasjonatów. Świadczy o tym również
coraz wyższy poziom zmagań wśród
uczestników imprezy. Zawodnicy
podczas Trialu 2017 bez trudu
znajdowali ukryte kesze, ale też
radzili sobie z wymagającymi
zadaniami i pytaniami z szeroko
pojętego survivalu. Punkty
przyznawane były za odnalezienie
każdej z 11 skrytek i udzielenie
prawidłowej odpowiedzi na pytania,
a na to wszystko tylko 80 minut.
Organizatorem, trzeciej już edycji
zmagań była Lokalna Grupa Działania
„Klub 479”.
Priorytetem dla autorów i organizatorów „eXtremeGeocaching Trial
2017” było przede wszystkim
propagowanie aktywnej turystyki,
weryﬁkacja wśród uczestników,
praktycznych umiejętności w terenie
i promocja geocachingu wśród
młodzieży.
Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klasy pierwszej liceum:
Maria Wolska, Eryk Jędrzejewski
i Wiktor Ratajczak pod opieką
Huberta Łukomskiego.

14
20

Klasa V b na
wieczorku ﬁlmowym

My, klasa V b wraz z naszą
wychowawczynią panią Agnieszką
Saﬁjan i panią Karoliną Moritz
spotkaliśmy się w środę 18.10.2017r.
w szkole, na wieczorku ﬁlmowym.
Spotkanie zaczęliśmy od obejrzenia
krótkiego ﬁlmu w ramach kampanii
społecznej „Ja nie widzę Ciebie, TY
zobacz mnie”, która trwa też
w naszej szkole. Film przybliżył nam
funkcjonowanie osób niewidomych
w społeczeństwie oraz dał cenne
wskazówki, jak należy pomóc
i zachowywać się w towarzystwie
takich osób.
Później zamówiliśmy pizzę
i oglądaliśmy ﬁlm pt. „Księga
dżungli”. Film został wybrany
demokratycznie, lecz po połowie
oglądania wszyscy uznaliśmy, że
wolimy spędzić ten czas na
wspólnych rozmowach, co bardzo
nas zintegrowało. W dalszej części
naszego wieczorku oglądaliśmy
ﬁlmiki z serii „Śmieszne koty i psy”.
Na naszych buziach pojawiły się
uśmiechy i słychać było też głośny
śmiech.
Niestety czas bardzo szybko
upłynął i zaczęliśmy po sobie
sprzątać, a sprzątanie w miłym
towarzystwie to również zabawa!
Marta Korzempa, klasa V b

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania
29 września obchodzimy
Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania. To święto, którego
najważniejszymi beneﬁcjentami
są dzieci. Czytanie im na głos
stymuluje ich rozwój, wzbogaca
słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby
Książki w 2001 roku. Data 29
września odnosi się do urodzin
Janiny Porazińskiej, autorki
książek dla dzieci i młodzieży.
W naszej szkole głośne czytanie
w klasach I - III przeprowadziły
panie wychowawczynie tych klas,
a w klasach IV - VI głośne czytanie
odbywało się na lekcjach języka
polskiego. Natomiast o godz. 11,30
w bibliotece szkolnej czytali nowo
wybrani członkowie R S U ze
swoim przewodniczącym Szymonem Konieczką na czele. Dzieci
obecne w bibliotece wysłuchały
fragmentów książki Julii
Duszyńskiej „Cudaczek - Wyśmiewaczek”.
Sylwia Gwizdała

Piknik klasy I a

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców klasy I a, w środę
27 września 2017 roku odbył się
klasowy piknik. Wszyscy wybraliśmy
się na plac przy ogródkach działkowych „Bartek” w Barcinie. Licznie
przybyli rodzice i dziadkowie zadbali
o przygotowanie ogniska, kiełbasek,
słodyczy, napojów. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała dobrej
zabawie. Wspólny pobyt zintegrował
wszystkich uczestników pikniku.
Dzieci miały doskonałą okazję, aby

podczas zabawy rozwijać umiejętność współdziałania, dostrzegły
przyjemność z wypoczynku na łonie
natury i bycia w grupie. Rodzice mogli
lepiej się poznać oraz nawiązać
bliższy kontakt z innymi rodzicami
i wychowawczynią swoich dzieci.
Wszyscy mogliśmy spędzić kilka
godzin poza szkołą oraz sprawdzić
swoje umiejętności ruchowe
i organizacyjne. Czas ten upłynął
w miłej atmosferze. Na zakończenie
imprezy plenerowej miłym akcentem
było wspólne zdjęcie.

Licealiści na
planie teleturnieju
26.09.2017r. już o godzinie 3,30
wyruszyliśmy spod naszej szkoły do
Studia Transcolor w Warszawie, aby
wziąć udział w nagraniach do
australijskiej wersji programu „The
Wall. Wygraj marzenia". Mimo
wczesnej godziny, energiczni i chętni
do pracy dojechaliśmy na miejsce.
Tam okazało się, że praca w profesjonalnym studiu nie jest wcale taka
prosta. Przekonaliśmy się, że to co
widzimy w telewizji to tylko czterdziestominutowy wycinek najciekawszych scen z nagrań, które trwają
nawet sześć godzin. My graliśmy
publiczność w aż dwóch odcinkach,
czyli spędziliśmy w studiu dwanaście
godzin. Nasza rola polegała między
innymi na klaskaniu w odpowiednich
momentach, reagowanie na to, co
dzieje się na scenie. Najtrudniejszymi
przeszkodami były przerwy, których
w czasie nagrań było bardzo mało
i oczywiście język, ponieważ cały
program nagrywany był po angielsku,
ale wszystko było bardzo logiczne,
więc nawet jeśli ktoś nie zna dobrze
tego języka mógł również wiele
zrozumie ć. Nasze zasł uchanie
w angielski było tak duże, że
wychodząc ze studia niektórym
myliły się słowa i zaczynali coś mówić
po angielsku (ale tylko przez chwilę).
W drodze powrotnej nie mogło
oczywiście zabraknąć Mc' Donald's,
w którym zjedliśmy obiadokolację.
Do Barcina przyjechaliśmy koło 1,00,
więc następnego dnia lekko niewyspani i w niepełnym składzie przyszliśmy do szkoły. Mimo wszystko
uważamy, że ten wyjazd wiele nas
nauczył i dziękujemy paniom
Grażynie Stypczyńskiej i Katarzynie
Wachowskiej za opiekę nad nami.
Uczniowie I klasy LO
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VI miejsce w województwie

Dogoterapia w świetlicy

16
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18 października reprezentacja
chłopców (rocznik 2002 - 2004)
z Zespołu Szkół w Barcinie, wybrała
się do miejscowości Białe Błota na
1/4 Finału Wojewódzkiego w Piłce
Nożnej. Do rywalizacji przystąpiły
cztery drużyny: Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Świeciu, Zespół
Szkół w Barcinie i Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim.
Turniej rozgrywano systemem
pucharowym. Nasi uczniowie
wygrali wysoko pierwsze spotkanie
– 4 : 0 z rówieśnikami z Kamienia
Krajeńskiego, zapewniając sobie
udział w ﬁnale. W meczu ﬁnałowym
barcińska drużyna uległa
nieznacznie rywalom ze Świecia,
przegrywając 4 : 3, zajmując tym
samym 6 miejsce w Finale
Wojewódzkim.
Zespół Szkół w Barcinie reprezentowali: Jakub Jankowski, Michał
Najsztub, Jakub Grzegrzółka, Kamil
Łącki, Wiktor Piątkowski, Kacper
Orłowski, Patryk Bosiacki, Igor
Zasada, Konrad Orkiszewski i Oskar
Grzegorski.
Trenerem i opiekunem chłopców
był p. Jacek Jordanowski.

6 października 2017 roku naszą
świetlicę odwiedziły dwa psy - Abi
i Boni wraz z dogoterapeutką p. Lidią
Zielińską. W czasie spotkania dzieci
miały okazję dowiedzieć się jaką rolę
odgrywa pies w społeczeństwie.
Uczyły się, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie z nim postępować. Psy
zaprezentowały kilka sztuczek:
szczekanie na komendę, skoki przez
przeszkodę, proszenie o karmę itp.
Uczniowie mieli okazję przełamać lęk
przed czworonogami i pogłębić
kontakt przez podejście do psa
i pogłaskanie. Bezpośredni kontakt
ze zwierzętami przełamuje lęk,
nieśmiałość i buduje poczucie
bezpieczeństwa. Zajęcia te dostarczyły dzieciom wiele pozytywnej
Dokończenie na str.17

energii. Bardzo miło będziemy
wspominać to spotkanie. Na koniec
wizyty dzieci wręczyły właścicielce
tych wspaniałych czworonogów
podziękowania, prosząc o jeszcze
jedno spotkanie.

Europejski Dzień Języków Obcych

Tekst: Iwona Gożdzik
Zdjęcia: Paweł Kwaśniewski

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w dniu
26.09.2017 w Zespole Szkół w Barcinie został przeprowadzony projekt
edukacyjny pt. „Let's visit Britain".
Uczniowie klas I-III mogli zaprezentować się w strojach królowych,
księżniczek oraz królów. Zainteresowanie było bardzo duże, gdyż
czynny udział w tym wydarzeniu
wzięło ok. 80 uczniów. Osoby
przebrane otrzymały dyplomy
uznania. Atrakcje , które czekały na
najmłodszych uczestników to
kolorowanki, łamigłówki, krzyżówki w świetlicy szkolnej, zapoznanie się
z pozycjami anglojęzycznymi,
przewodnikami oraz książkami

związanymi z Wielką Brytanią w bibliotece szkolnej, na przerwach
można było zapoznać się z pracami
wykonanymi przez uczniów naszej
szkoły w ciągu ostatnich lat. Była
także możliwość obejrzenia prac
plastycznych (dotyczących kultury
i obyczajów panujących w Wielkiej
Brytanii) uczniów z klas I-III i IV-VI na
holu głównym szkoły. W gabinecie
u pani psycholog i pedagog można

było porozmawiać na temat problemów z uczeniem się języka
angielskiego, obawami przed
sprawdzianem, testem, odpowiedzą
ustną z tego przedmiotu.
Podczas lekcji edukacji wczesnoszkolnej i religii
poruszane były
tematy związane z tym świętem. Na
lekcji języka angielskiego uczniowie
oglądali prezentacje multimedialną
związana z w/w obchodami.

Powiatowa Licealiada Lekkoatletyczna w Barcinie
27 września na stadionie
Miejskim w Barcinie odbyły się
zawody mistrzowskie dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
żnińskiego. W zawodach udział
wzięły reprezentacje wszystkich
9 placówek. Uczniowie naszego
liceum zajęli na tych zawodach wiele
dobrych miejsc, plasując się na
czołowych pozycjach. Najbardziej
cennym wynikiem był srebrny medal
sztafety 4 x 100 metrów chłopców,
biegającej w składzie: Patryk
Radzikowski, Konrad Wachowski,
Radosław Wisz oraz Radosław
Sulecki. W starciu dwóch potentatów
w tej konkurencji ustąpiliśmy miejsca
jedynie uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.
Rafał Rydlewski
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Rodzina Miśków
jest już z nami

Z radością informuję, że
nasza szkoła wzbogaciła się
o nowe pomoce, jakimi są: rodzinka pluszaków oraz scenariusze
zajęć, które będą wykorzystywane w pracy terapeutycznej
z uczniami. W październiku 2017 r.
zakwaliﬁkowaliśmy się do
projektu „Rodzina Miśków”,
realizowanego w ramach
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016 - 2020. Projekt zakłada
realizację zajęć terapeutycznych
z grupą, z wykorzystaniem pluszaków. Misie stanowią doskonałe narzędzie terapeutyczne,
rozwojowe i edukacyjne dla
dziecka w każdym wieku.
Wykorzystanie ich w zabawie
pozwoli dzieciom na lepszy
kontakt z samym sobą, większą
świadomość własnych uczuć
i większą otwartość na otaczający
świat. Jestem pewna, że otrzymane pomoce staną się pozytywnym doświadczeniem dla
naszych uczniów .

Warsztaty jesienne – Dary natury

Jak co roku w październiku
zorganizowaliśmy gminne warsztaty
jesienne „Dary natury”. Tym razem
spotkaliśmy się w Kolorowym
Zakątku – miejscu specjalnie
tworzonym dla dzieci i młodzieży o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Razem z uczniami ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie,
Szkoły Podstawowej w Mamliczu
oraz Szkoły Podstawowej w Piechcinie poznawaliśmy tajniki

obecnej pory roku. Zaczęliśmy od
pieczenia ciasta francuskiego
z jabłkami, a potem tworzyliśmy
jesienne dekoracje z kolorowego
papieru. W ten sposób na holu
powstała piękna wystawa. Na dużej
gałęzi zawisły jabłka i gruszki, a
wśród liści schowały się nasze jeże.
Był też czas na biesiadowanie i ocenę
naszych wypieków oraz moment na
dyplomy i upominki dla wszystkich
uczestników.
Julia Kęsicka

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Szkolny koordynator projektu
„Rodzina Miśków”
Anna Rucińska-Niesyn
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28.09.2017r. po drugiej godzinie
lekcyjnej nasz szkolny PaTport
wyruszył w drogę do Torunia, by
uczestniczyć w marszu edukacyjno proﬁlaktycznym, promującym modę
na życie bez uzależnień i przemocy,
zorganizowanym pod hasłem
„Bezpieczny rok szkolny z proﬁlaktyką rówieśniczą".
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od
zgrupowania przy IV LO w Toruniu,
a następnie maszerowaliśmy bulwarem wiślanym przy akompaniamencie orkiestry z Zespołu Szkół
Samochodowych w Toruniu. W akcji
wzięła udział młodzież z toruńskich
szkół oraz PaT P O R T Y z terenu
całego województwa kujawsko pomorskiego. Wielu z obecnych
niosło transparenty z hasłami, np.
takimi jak: „Kocham życie”, „Narkotyki, to nie dla mnie”.
Finał marszu odbył się na toruńskim
rynku, gdzie mieliśmy okazję
wysłuchać przemówień ludzi zaangażowanych w działania programu
„Proﬁlaktyka a Ty” oraz gospodarzy.
Nie zabrakło wspólnego wykonania
hymnu PaT „Nie wracajmy jeszcze na
ziemię”. Mogliśmy obejrzeć występy
lokalnych artystów, czy zatańczyć
belgijkę, country, a także taniec
irlandzki. Wielu z nas skorzystała
z oferty edukacyjnej, dotyczącej
udzielania pierwszej pomocy. Radą
służyli także strażacy. Można było
poznać specyﬁkę ich pracy, obejrzeć
sprzęt ratowniczy i zasiąść za sterami
czerwonego wozu. Nad wszystkim
czuwali jak zwykle, funkcjonariusze
policji, którzy nie stronili od rozmów
z młodzieżą. Na koniec wspólnie
z innymi grupami bawiliśmy się na
tzw. PaTotece (patowskiej dyskotece) i bujaliśmy się w rytm muzyki,
którą serwował DJ.
Dziękujemy naszym opiekunkom:
p. Marlenie Korgul i p. Annie Głowickiej - Koczorowskiej, za miły
i bezpieczny wyjazd.
Przy okazji zachęcamy do przyłączenia się do nas, szczególnie tych
osób, którym nie jest obojętna praca

na rzecz drugiego człowieka. Bo
PaTPORT, to budowanie dobrych
relacji, wzajemnego wsparcia,
wymiany doświadczeń i twórczych
prezentacji. Zapraszamy!
Marysia Wolska, klasa I LO

Wybraliśmy RSU
i Rzecznika Praw Ucznia
27 września, podczas zajęć
z wychowawcą odbyły się wybory
przewodniczącego RSU i Rzecznika
Praw Ucznia. Przewodniczącym Rady
Samorządu Uczniowskiego został
Szymon Konieczka z klasy VI b,
natomiast na Rzecznika Praw Ucznia
został wybrany pan Michał Szaforz.
Skład Rady Samorządu:
Uczniowskiego klas IV-VI:
Marta Tabaczyńska, kl. IV a
Marta Antczak, kl. IV b
Zoﬁa Nowak, kl. IV c
Amelia Kawka, kl. IV d
Nikodem Robaczewski, kl. IV e
Oliwia Harmider, kl. Va
Wiktor Karabin, kl. V b
Julia Macina, kl. V c
Aleksander Tylkowski, kl. VI a
Szymon Konieczka, kl. VI b
Oliwia Taraska, kl. VI c

Biwak integracyjny klas LO
Na początku października,
a dokładnie 11.10.2017 r. odbył się
biwak integracyjny licealistów.
Zorganizowała go klasa II LO wraz
z wychowawczynią - trwał 2 dni
i uczestniczyły w nim wszystkie klasy
z naszego LO.
Zaczęło się od przyjazdu do Zagrody
Zabłockich w Chomiąży Księżej.
Wszyscy oczywiście zjawili się
punktualnie, po czym oddelegowano
nas do pokojów. Pokoje ku uciesze
wielu z nas były 4 osobowe. Mieliśmy
chwilę na rozpakowanie się i zapo-

znanie z ośrodkiem. Następnie
wszyscy zebraliśmy się na placu
przed ośrodkiem, gdzie poinformowano nas, że jeszcze dziś odbędą się
tradycyjne otrzęsiny klasy pierwszej.
Byliśmy bardzo podekscytowani,
a zarazem lekko zaniepokojeni
zbliżającym się wyzwaniem, jakie nas
czekało.
Pierwsza z prób polegała na tym, że
musieliśmy dobrać się w pary, po
czym z zawiązanymi oczami wzajemnie nakarmić przeróżnymi
potrawami. Zadanie samo w sobie
było śmieszne, choć trudność
niektórym mogło sprawić traﬁenie
jedzeniem do ust partnera po
omacku, w każdym bądź razie było
bardzo zabawnie. Kolejne zadanie
było o wiele bardziej wymyślne
i trudniejsze.
Polegało ono na wyłowieniu małego
tictaka z miski pełnej kisielu. Jednak
miało się to odbyć bez użycia rąk, co
i tak było niczym w porównaniu
z tym, co odkryliśmy po zanurzeniu
twarzy w misce - otóż kisiel okazał się
być potwornie słony, co dla części
z nas było barierą nie do przejścia.
Tych, którym nie udało się wykonać
zadania czekała kara w postaci
zaśpiewania wybranej przez starsze
klasy, piosenki. Potem przyszedł czas
na posiłek w postaci kiełbasek z grilla
i ciepłej herbaty. Zanim skończyliśmy
jeść zrobiło się zimno, więc dalsza
część otrzęsin została przełożona na
następny dzień.
Dzień zaczęliśmy śniadaniem o 9.00,
a dalsza część otrzęsin zaczęła się
o 11.30 zaśpiewaniem karnej piosenki.
Po czym przystąpiliśmy do wzajemnego malowania twarzy kosmetykami. To zadanie spotkało się
z najbardziej pozytywnym odzewem
z naszej strony. Jako ostatnie czekało
nas przygotowanie scenki na
określony temat, mieliśmy czas do
14.00. Postanowiliśmy wykorzystać
pozostałe kosmetyki na cele naszego
przedstawienia i wymyśliliśmy
Dokończenie na str. 20
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scenariusz. W międzyczasie zjedliśmy
obiad, a tuż po nim odegraliśmy
przedstawienie, które było nowoczesną wersją „Dziadów”
A. Mickiewicza.
Następnie mieliśmy wolny czas aż do
godziny 16.00, wykorzystaliśmy go na
wspólne rozmowy i dyskusje na
wszelakie tematy, spacer, czy naukę
gry na gitarze. O 16.30 zjedliśmy
pyszny tort, po czym zaczęliśmy
powoli rozjeżdżać się do domów.
Biwak integracyjny był w moim
mniemaniu bardzo udany, świetnie
się bawiłem a zadania wymyślone
przez uczniów II klasy były bardzo
kreatywne i zabawne. Nie mogę się
doczekać, kiedy za rok, to ja razem
z moją klasą, będę organizował
otrzęsiny dla przyszłych klas
pierwszych.
Eryk Jędrzejewski, klasa I LO

Europejski Dzień Języków

4 i 5 października obchodziliśmy
już po raz 16 Europejski Dzień
Języków. Jak co roku, uczniowie brali
udział w konkurencjach związanych
z językami używanymi na całym
świecie oraz kulturą różnych krajów.
Pierwszego dnia z zadaniami zmagali
się uczniowie klas V I I szkoły
podstawowej i gimnazjalnych,
a kolejnego dnia uczniowie liceum.
Reprezentanci klas walczyli o jak
20

n ajwiększą ilość przyznawanych
punktów, które w końcowej fazie
zabawy dawały zwycięstwo - słodki
upominek ufundowany przez Radę
Rodziców. Zadania były różne,
musieliśmy odgadnąć jaki jemy owoc,
co jest ukryte w worku, czy też
w jakim języku jest prezentowana
piosenka. Niektórzy po raz pierwszy
mieli okazję zobaczyć oryginalny
bumerang. Wielką trudność

sprawiały nam odpowiedzi na
niektóre pytania – traciliśmy przez nie
cenne punkty. Podchwytliwym
zadaniem, z którym musieliśmy się
zmierzyć, było odgadnięcie, z jakiego
państwa pochodzą poszczególne
pamiątki. Wiele osób zmyliło to, że na
przedmiotach były napisane nazwy
miast i takiej odpowiedzi udzielili, nie
podając nazwy kraju. Mimo tego
atmosfera była przyjazna i wesoła.
Nie zabrakło dopingowania
i śmiechów. Wszyscy dobrze się
bawili. Europejski Dzień Języków
został przygotowany przez p.
Katarzynę Wachowską i p. Ewelinę
Ziętek.

Konkurs „Uratuj Życie”
16 października br. w Żnińskim
Domu Kultury odbył się zorganizowany przez Wydział Zdrowia,
Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żninie, powiatowy konkurs
wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
„Uratuj Życie”. Celem konkursu było
propagowanie zasad udzielania
Dokończenie na str. 21

pierwszej pomocy wśród całego
społeczeństwa, a w szczególności
wśród młodzieży, poprzez zachęcanie ich do pogłębiania wiedzy
i doskonalenia umiejętności w tym
zakresie. W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło 16 trzyosobowych zespołów, w tym 9
w kategorii gimnazjów i 6 w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Komisja
Konkursowa pracowała w składzie
powołanym Zarządzeniem Starosty
Żnińskiego: Izabela Gronet – przewodnicząca, Joanna Narożniak-Zygaj
- sekretarz oraz członkowie: Joanna
Szymańska – przedstawiciel żnińskiego Sanepidu i Roman Rzyszkowski –
ratownik medyczny.
Konkurs składał się z 2 etapów –
części teoretycznej i praktycznej. Do
etapu drugiego zakwaliﬁkowały się 4
drużyny szkół ponadgimnazjalnych
oraz 5 drużyn z gimnazjów,
z najwyższą liczbą punktów z etapu
pierwszego.
Miło jest nam poinformować, że
zwycięzcami w tegorocznej edycji
konkursu zostali barcińscy gimnazjaliści w składzie: Karolina
Małodzińska, Iga Raﬁńska i Izabela
Tomiczak. Natomiast ich starsze
koleżanki z liceum zajęły trzecie
miejsce. Licealistki wystąpiły
w składzie: Julia Maciejewska, Maria
Wolska i Martyna Wypijewska.
Drużyny do konkursu przygotował p.
Hubert Łukomski.

Udział naszych uczniów w Paraolimpiadzie
4 października na stadionie
lekkoatletycznym w Barcinie odbyła
się II Kujawsko – Pomorska
Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży.
Organizatorem zawodów było
Stowarzyszenie Sportowe „Sokół”
w Barcinie. Paraolimpiada miała na
celu upowszechnianie aktywności
ﬁzycznej wśród dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz ukazanie, że

osoby niepełnosprawne mogą
również z sukcesami uprawiać sport.
W Paraolimpiadzie wzięły udział
szkoły z naszej gminy i okolic. Naszą
szkołę uczniowie reprezentowali w 2
kategoriach wiekowych: klasy IV – VI i
klasy gimnazjalne. Rywalizacja
między uczestnikami odbyła się
w następujących konkurencjach: rzut
piłeczką palantową, rzut kulą, skok

w dal, bieg na 60 metrów, bieg na 300
metrów.Uczniowie Zespołu Szkół
w Barcinie godnie reprezentowali
szkołę, zdobywając tym samym
czołowe miejsca na podium.
W kategorii klas IV – VI miejsca
zdobyli:
Julia Kruszyńska kl. V – bieg na 60
metrów I miejsce; skok w dal II
miejsce
Dokończenie na str. 22
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Nikola Plewka kl. V – rzut piłeczką III
miejsce
Dorota Stołowska kl. V – bieg na 60
metrów III miejsce
Oliwier Bembenek kl. IV – rzut
piłeczką I miejsce
Fabian Królak kl. V – rzut piłeczką II
miejsce
Jakub Wodziński kl. VI – bieg na 300
metrów III miejsce
W kategorii klas gimnazjalnych
miejsca zdobyli:
Julia Kęsicka kl. II – rzut kulą III
miejsce
Radosław Biesiadecki kl. II– rzut kulą
II miejsce
Dla wielu osób niepełnosprawnych
sport stanowi niepowtarzalną
możliwość kontaktu z innymi
niepełnosprawnymi, daje możliwość
sprawdzenia się w warunkach
rywalizacji, poprawienia samooceny i
akceptację swojej osoby. Opiekunami uczniów podczas zawodów
była pani Monika Łukomska i pani
Karolina Moritz. Wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w zawodach
gratulujemy sukcesów, a przede
wszystkim odwagi i ducha walki.

Nasze stypendystki
Burmistrz Barcina Michał Pęziak
przyznał stypendia za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz upowszechniania kultury i sztuki
w Gminie Barcin. Celem stypendiów
jest wsparcie uczniów, studentów
(słuchaczy kolegiów), zamieszkałych
na terenie Gminy Barcin zajmujących
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem lub ochroną dóbr
kultury, którzy ukończyli IV klasę
szkoły podstawowej i nie ukończyli
25 roku życia, a swoimi osiągnięciami
promują Gminę Barcin. Komisja
pozytywnie zaopiniowała dziewięć
wniosków. Wśród nich znalazły się
uczennice Zespołu Szkół w Barcinie:
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Daria Klecha – klasa III e
(gimnazjum),
Oliwia Szczepaniak - klasa VII c,
Julia Bronk - klasa I LO,
Marta Korzempa - klasa V b ,
Weronika Kowalczyk - klasa III d
(gimnazjum).
Dziewczynom serdecznie gratulujemy!

Zespół redakcyjny:
Weronika Bembenek
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak

III Mistrzostwa w Judo

Dnia 21 .10 w Białych Błotach
odbyły się III Mistrzostwa w Judo.
W Turnieju rywalizowały miedzy innymi
kluby: P T S Bydgoszcz, Gwardia
Bydgoszcz, Bushi Toruń, Kodokan
Toruń, Olimpia Grudziądz, Bosir Barcin
,Szubinianka Szubin , UKS 5 Żnin. Bosir
Barcin repre-zentowało 4
zawodników:
Aleksandra Pender waga -27kg II m
srebro
Julia Górecka waga -44kg II m srebro
Jakub Górecki waga -52 kg II m srebro
Gabriela Pankowska -41 kg III brąz
Trener Mariusz Suliński
Ewa Romańska

Otwarty Turniej "Darta 301"

Nasze stypendystki

21 października 2017r. (tj.
w minioną sobotę) od godziny 16:30
na Stadionie Miejskim w Barcinie
rozgrywany był IX Otwarty Turniej
"Darta 301" o Puchar Prezes
Barcińskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji - Pani Leny Patalas.
W rywalizacji udział wzięło dziesięciu
graczy. Było to drugie spotkanie
w nowym sezonie po letniej,
wakacyjnej przerwie. Po kilku

(Barcin) oraz Adam Wyśmierski
(Żnin)! Pierwsza trójka otrzymała
okazjonalne statuetki oraz
wejściówki na basen. Nagrodę
dodatkową - podwójną wejściówkę
na Krytą Pływalnię w Barcinie,
otrzymał Przemysław Gil, który ugrał
najwyższy wynik w trzech rzutach "high score"!
Poniżej ostateczna kolejność|:
1. Przemysław Gil (Żnin)
2. Marcin Ratajczak (Barcin)
3. Adam Wyśmierski (Żnin)
4. Paweł Horka (Żnin)
5-6. Wojciech Dreżewski (Barcin)
5-6. Damian Kaśków (Piechcin)
7-8. Robert Popielarz (Barcin)
7-8. Roman Kowalczyk (Wolice)
9-10. Łukasz Gil (Żnin)
9-10. Jolanta Popielarz (Barcin)

słowach otwarcia i losowaniu,
wszyscy zostali rozstawieni
w drabince turniejowej - podwójnego
K.O. dla szesnastu graczy.. W turnieju, który trwał bardzo długo prawie cztery godziny oglądaliśmy
wiele pasjonujących pojedynków.
Tytuł utracony przed miesiącem
ponownie traﬁł do rąk Przemysława
Gila ze Żnina. Tuż za nim uplasowali
się kolejno.. Marcin Ratajczak
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w bilardzie

W dniu 19 października
w Gdańskim Green Club odbyły się
Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w bilardzie (województwa pomorskie, zachodniopomorskie i kujawskopomorskie). Na starcie stanęło 16
zawodników w tym trzech z sekcji
bilardowej BOSiR Bila Piechcin:
Otylia Basińska, Kacper Brejski
i Dominik Wojciechowski. Zawody
rozgrywane były w odmianę „9”
bil do 3 wygranych partii. Dominik
Wojciechowski rozegrał pięć
pojedynków i wszystkie wygrał co
pozwoliło mu zająć I miejsce
i obronić zeszłoroczny tytuł
mistrzowski. Kacper Brejski
przegrał niestety walkę o medal i
ostatecznie zajął V miejsce a Otylia
Basińska zajęła V I I miejsce.
Instruktorem sekcji bilardowej
jest Jakub Wojciechowski.
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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. Mogileńska 3, 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
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 660 541 452

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 64 03

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 32 67

nowy internetowy

Barcina
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Oświatowe medale i nagrody

16 października br. w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin im.
Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
zorganizowano Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Na zaproszenie
władz samorządowych spotkali się
radni z Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, dyrektorzy placówek oświatowych, związkowcy, nagrodzeni
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. W 2017 roku
Srebrnym Krzyżem Zasługi odzna-

czono Grażynę Łysy z Zespołu Szkół
w Barcinie. Medalem Komisji Edukacji
Narodowej uhonorowano Justynę
Michalak i Jolantę Słomowicz ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Piechcinie oraz Lucynę
Taraska z Zespołu Szkół w Barcinie.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
otrzymali Bronisława Twerd, Danuta
Wróblewska i Jacek Grobelniak
z Zespołu Szkół w Barcinie, Renata
Zmudzińska z Przedszkola w Pie-

chcinie i Maria Kolińska ze Szkoły
Podstawowej w Mamliczu. Medalem
Srebrnym za Długoletnią Służbę
wyróżniono Renatę Dziurzyńską,
Jolantę Nowicką i Renatę Perlicką
z Zespołu Szkół w Barcinie. Medal
Brązowy za Długoletnią Służbę
odebrali Izabela Forgiel, Aneta
Grycza-Bielecka, Alicja Huszcza,
Monika Łukomska, Agata Wojciechowska i Rafał Moritz z Zespołu
Szkół w Barcinie oraz Monika
Dokończenie na str.2

Cierzniak z Przedszkola w Piechcinie.
Nagrody Burmistrza Barcina Michała
Pęziaka za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze otrzymali Małgorzata
Smok ze Szkoły Podstawowej
w Mamliczu, Marzena Wolska, Iwona
Goździk, Małgorzata Wiland, Hanna
Grobelska i Joanna Kranc z Zespołu
Szkół w Barcinie, Elżbieta BaranLubawa ze Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Piechcinie,
Grażyna Mac z Przedszkola Nr 1
w Barcinie i Klaudia Klóskowska
z Przedszkola Nr 3 w Barcinie. Pani
Edyta Szóstak-Ławińska z Barcina
pracująca w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Żninie otrzymała
nagrodę Starosty Żnińskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka i Burmistrz Barcina
Michał Pęziak podziękowali nauczycielom i pracownikom gminnych
szkół i przedszkoli za podjęcie
wyzwań wynikających z reformy
edukacji związanych ze zmianami
ustroju szkolnego, organizacji
i funkcjonowania placówek oświatowych. W imieniu KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty
w Bydgoszczy głos zabrał starszy
wizytator Wojciech Gliwiński.

Okolicznościowe życzenia złożyła
dyrektor Grażyna Szafraniak. Spotkanie w bibliotece uświetnił występ
wokalny uczniów Zoﬁi Nowak, Marty
Korzempa, Emilii Kolińskiej, Weroniki
Wy s o c k i e j , J u l i i B r o n k , O l i w i i
Szczepanik i Oskara Falkowskiego
pod kierunkiem Agnieszki Korzempa.
Krzyż Zasługi nadawany jest osobom,
które położyły zasługi dla państwa
lub obywateli spełniając czyny
przekraczające zakres ich zwykłych
obowiązków, a przynoszące znaczną
korzyść państwu lub obywatelom,
oﬁarną działalność publiczną, oﬁarne
niesienie pomocy oraz działalność
charytatywną. Medal za Długoletnią
Służbę jest nadawany za wzorowe,
wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy
zawodowej w służbie Państwa.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
jest nadawany za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci
i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Jarosław Drozdowski

Wyniki wyborów
do MRG Barcin
24 października 2017 r. Burmistrz
Barcina ogłosił informację zbiorczą
o wynikach wyborów do Młodzieżowej
Rady Gminy Barcin II kadencji 2017 –
2019. W skład samorządowego organu
konsultacyjnego reprezentującego
młodzież Miasta i Gminy Barcin weszli
Zuzanna Grzeszak, Roksana Kistowska
i Oliwia Matelska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie, Mateusz Mikulski z Zespołu Szkół
Niepublicznych w Piechcinie, Oskar
Falkowski, Martyna Ojczenasz, Jagoda
Pietrala i Wiktoria Tarnowska z Zespołu
Szkół w Barcinie (Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Jana Brzechwy), Filip Andler,
Izabela Marczak i Wiktor Ratajczak
z Zespołu Szkół w Barcinie (Liceum
Ogólnokształcące), Damian Karow ze
Szkoły Podstawowej im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie i Paulina Kardach ze
Szkoły Podstawowej w Mamliczu. Nie
obsadzono dwóch mandatów
w liceum. Cele działania MRG obejmują: 1) wspieranie i upowszechnianie
idei samorządowej wśród młodzieży,
2) inicjowanie, wspieranie, organizacja
i koordynowanie działań w zakresie
szeroko pojętych problemów życia
społecznego młodzieży, 3) zwiększenie partycypacji ludzi młodych
w procesach decyzyjnych, 4) zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania
decyzji bezpośrednio jej dotyczących.
Jarosław Drozdowski
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Klucz do Polskiej Spiżarni

kulinariach o puchar Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2017 roku
opracowany przez niego przepis
Ślimaki na śledziu z nutką pałucką
znalazł się w książce kucharskiej
„Ślimaka kulinarna podróż – o tym, co
zapomniane, a przypomnienia
warte”, która zdobyła pierwsze miejsce w Gourmand World Cookbook
Awards.
Jarosław Drozdowski

Chodnik
na Słowackiego

W trakcie Targów Smaki Regionów
– Polagra Food w Poznaniu pan
Krzysztof Leśniewski z Dąbrówki
Barcińskiej otrzymał honorową
nagrodę „Klucz do Polskiej Spiżarni”
za propagowanie dziedzictwa
kulinarnego Pałuk. Wyróżnienie jest
przyznawane przez Polską Izbę
Produktu Regionalnego i Lokalnego
w ramach konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo-Smaki Regionów” na
najlepszy regionalny i lokalny
produkt żywnościowy oraz na
najlepsze danie i potrawę regionalną
i lokalną. Celem konkursu jest
identyﬁkacja i promocja polskich
produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji
i od lat wytwarzanych tymi samymi
metodami i według tych samych
receptur. Pan Krzysztof Leśniewski
jest kucharzem-pasjonatem,
społecznikiem, miłośnikiem Pałuk,
p rze w o d ni k i e m t u ry s t y c zny m ,
rekonstruktorem potraw historycznych, laureatem nagród

i wyróżnień kulinarnych. Propaguje
kuchnię pałucką i regionalną,
uczestniczy w różnego rodzaju
festynach i jarmarkach. Współtworzył „Biesiadę pałucką” i „Święto
kaczki”. W plebiscycie CENTURY
2013 wygrał w kategorii „Pasjonat
roku”. W serwisie społecznościowym
facebook prowadzi fan page o kuchni
pałuckiej. Pan Krzysztof Leśniewski
jest Prezesem stowarzyszenia
,,Kuchnia pałucka'' oraz członkiem
Slow Food Polska, LOT – Pałuki, LGD
Pałuki – Wspólna Sprawa, Żnińskiego
Klubu Morsa, Strażników kurhanu
i Pałuckiego Oddziału PTTK. Zasiadał
w jury „Powiatowego konkursu
gwary pałuckiej” i konkursu „O chochlę Burmistrza Żnina”. Pan Krzysztof jest doradcą kulinarnym,
autorem i współautorem książek
kulinarnych. W 2016 roku wydał
książkę „Kuchnia Pałucka”, wyróżnioną w konkursie im. Stanisława
Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych

Firma Dom-Bruk Pawła Domagały
z Januszkowa wykonała roboty
polegające na przebudowie części
drogi gminnej nr 130718C. Przedmiot
zamówienia obejmował budowę
chodnika w ciągu ul. Słowackiego
w Barcinie. Za 41.881,50 zł powstał
trakt spacerowy o długości 125 m.
i szerokości 2,2 m ograniczony
obustronnie obrzeżem betonowym.
Łączna powierzchnia utwardzenia
wynosi 280 m2. Roboty odebrano
8 września br. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją
inwestycji zlecono ﬁrmie Biuro Usług
Budowlanych Maciej Polcyn z Łabiszyna.
Jarosław Drozdowski
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Społeczny
jubileusz
12 października br. rozpoczęto
kolejny rok akademicki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Barcinie. W tym
dniu pani Grażyna Konarzewska
odebrała podziękowania od władz
lokalnych za bezpłatną pracę wolontariacką i świadome zaangażowanie
społeczne na rzecz wspólnoty
samorządowej. Wolontariuszka od 20
lat dzieli się wiedzą i umiejętno-ściami z
czytelnikami Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego, słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wspiera
doświadczeniem placówki oświatowe i
organizacje pozarządowe. Pani
Grażyna prowadzi sekcję malarską
i zajęcia plastyczne, uczy języka
niemieckiego i wychowuje przez
sztukę. Po wykładzie inauguracyjnym
prof. Romana Ossowskiego wystąpiła
Nell Polgert - Martwijczuk, która
wyśpiewała znane arie operetkowe,
a teatr UTW wystawił nowy spektakl
„Panienka z Kępy” poświęcony
Agnieszce Osieckiej.
Pani Grażyna Konarzewska urodziła się
w Poznaniu. Z malarstwem miała
kontakt od dziecka. Jej ojciec malował,
a siostra ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Poznaniu. Pani Grażyna
zaczęła malować w 1975 roku.
Malarstwa oraz metaloplastyki uczyła
się prywatnie u prof. Jana Grzegorzewskiego, znanego poznańskiego
malarza i rzeźbiarza, ucznia Jana
Cybisa, wykładowcy w Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych. Pani Grażyna
Konarzewska lubi malować ikony
złączone z metaloplastyką. Sprzedawała je do Anglii i Niemiec. Wystawiała
w Poznaniu, Mogilnie, Żninie i Barcinie.
Próbuje różnych technik – ołówek, olej,
akryl. Bardzo lubi malować portrety,
zwłaszcza starych ludzi o charakterystycznych twarzach.
Jarosław Drozdowski
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Stypendystka premiera w ratuszu
Przed XXXIV sesją Rady Miejskiej
w Barcinie, która odbyła się 27
października 2017 roku w ratuszu,
władze samorządowe konsekwentnie promujące młodych ludzi
sukcesu, których dokonania i postawa stanowią wzór do naśladowania,
pogratulowały pani Zuzannie Rydlewskiej przyznania stypendium
Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
na rok szkolny 2017/2018 na podstawie wybitnych osiągnięć uzyskanych
w Liceum Ogólnokształcącym
w Barcinie. Stypendia premiera
przyznawane są najzdolniejszym

uczniom w szkołach umożliwiających
uzyskanie świadectwa dojrzałości,
którzy wykazują szczególne uzdolnienia i otrzymują promocję
z wyróżnieniem oraz najwyższą
w danej szkole średnią ocen. Na
sukces uczennicy złożyły się doskonałe wyniki w nauce, najlepsza
średnia w liceum, zdobycie Złotego
Pióra Burmistrza Barcina w gminnym
konkursie ortograﬁcznym, zainteresowania językiem polskim
i literaturą, pasja do tańca oraz
ciekawość świata.
Jarosław Drozdowski

Wyróżnieni rolnicy z Młodocina

24 października br. przedstawiciele powiatowych i gminnych
władz samorządowych Powiatu
Żnińskiego spotkali się z rolnikami
wyróżnionymi przez Starostę
Zbigniewa Jaszczuka z okazji
Dożynek Powiatowych 2017. Honorowe wyróżnienia wręczono dopiero
jesienią, ponieważ na znak solidarności z poszkodowanymi
w sierpniowej nawałnicy, tegoroczne
święto plonów ograniczono do Mszy
Świętej i oﬁcjalnych uroczystości
w Żninie. W gronie osób docenionych
przez Starostę Żnińskiego znaleźli się
państwo Agnieszka i Marek Krakowiak z Młodocina prowadzący
gospodarstwo rolne odziedziczone
po rodzicach o powierzchni 60 ha.
Małżeństwo gospodaruje na gruntach klasy IV, V i VI. Łąki należące do
gospodarstwa zostały przekształcone w grunty rolne. Młodzi rolnicy

zajmują się produkcją trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym. Stado
podstawowe liczy 45 szt. macior.
Rocznie produkuje 900 szt. tuczników. Produkcja roślinna w całości
podporządkowana jest produkcji
zwierzęcej. Grunty obsiane są
zbożami paszowymi. W celu
unowocześnienia i modernizacji
gospodarstwa, państwo Krakowiak
korzystają z unijnego wsparcia
ﬁnansowego. Dzięki temu jest ono
dobrze wyposażone w niezbędne
maszyny rolnicze. Obecnie budują
nową chlewnię (odchowalnia
z tuczarnią). Pan Marek i pani
Agniesz-ka angażują się w działalność
społe-czną na rzecz wsi. Mają dwóch
synów Szymona studiującego
zootechnikę i Mateusza uczącego się
w liceum, którzy jeśli czas po nauce
na to pozwala, pomagają rodzicom
w pracach rolniczych.
Jarosław Drozdowski

Odbiór kanalizacji deszczowej
przy targowisku miejskim
Od 31 lipca do 29 września 2017
roku spółka jawna W O D-B U D
z Mogilna pod nadzorem Biura
Obsługi Inwestycji SUN PROJECT
z Niemcza prowadziła prace
związane z budową kanalizacji

deszczowej przy ul. 4 Stycznia
w Barcinie. Zadanie obejmowało
wykonanie kolektora deszczowego,
odwodnienia liniowego, wlotu
ulicznego, separatora oleju lamelowego i wylotu z klapą zwrotną przy

targowisku miejskim. Łączna wartość
robót bud ow l anych i nad zoru
inwestorskiego wyniosła 550.600,00
zł. Odbioru końcowego inwestycji
dokonano 3 października 2017 roku.
Zadanie odebrała komisja w składzie
Teresa Grabowska, Marek Palicki
i Karolina Łangowska z Referatu
Inwestycji, Remontów i Dróg Urzędu
Miejskiego oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego Jacek Zalejski. Wykonawcę reprezentowali kierownik
budowy Zbigniew Bleja i dyrektor
techniczny Łukasz Jankowski.
W odbiorze uczestniczył również
Grzegorz Potempa Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej.
Jarosław Drozdowski

Stypendia kulturalne
Gminy Barcin
Burmistrz Barcina Michał Pęziak
powołał Lidię Kowal, Ewę Kołodziejską, Bartłomieja Uszko, Renatę
Grabowską i Milenę Grobelską do
komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz upowszechniania kultury i sztuki
w Gminie Barcin. Po zapoznaniu się
z osiągnięciami kandydatów i zapisami Uchwały Nr XXVIII/231/2013
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22
lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
stypendiów i nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz upowszechniania kultury i sztuki
w Gminie Barcin, komisja pozytywnie
zaopiniowała wszystkie wnioski.
Stypendia artystyczno-kulturalne na
okres dziesięciu miesięcy otrzymały
Anna Ratajczak, Justyna Klecha
i Daria Klecha po 200 zł miesięcznie,
Oliwia Szczepaniak – 180 zł miesięcznie oraz Marta Korzempa, Julia
Bronk, Weronika Kowalczyk, Marta
Jakubowska i Weronika Wójcik po 150
zł miesięcznie. Celem stypendiów
jest wsparcie uczniów, studentów
Dokończenie na str. 6
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(słuchaczy kolegiów), zamieszkałych
na terenie Gminy Barcin zajmujących
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem lub ochroną dóbr
kultury, którzy ukończyli IV klasę
szkoły podstawowej i nie ukończyli
25 roku życia, a swoimi osiągnięciami
promują Gminę Barcin.
Jarosław Drozdowski

Rubinowy Wrzos

tworzą Przewodnicząca Aniela
Nowik, Zastępca Przewodniczącej
Halina Basińska i Skarbnik Krystyna
Lubiak-Ścigocka. Wrzos skupia 52
osoby, które regularnie się spotykają,
kultywują lokalne tradycje i obyczaje,
realizują w sekcjach artystycznych,
organizują wycieczki turystycznokrajoznawcze i Barcińskie Spotkania
Seniorów. Z inicjatywy państwa
Nowików powstał Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Barcinie. Przewodnicząca Aniela Nowik pełni
szereg funkcji społecznych. Obecnie
jest opiekunem klubowego zespołu
wokalnego, Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów
w Bydgoszczy, członkiem Rady
Naukowo-Programowej UTW i radną
Gminnej Rady Seniorów.
Jarosław Drozdowski

18 października 2017 roku
w Pałacu Młodocin zorganizowano
uroczystość z okazji jubileuszu 40lecia powstania Klubu Seniora
„Wrzos” w Barcinie. Seniorzy skupieni we Wrzosie wraz z zaproszonymi
gości i delegacjami zaprzyjaźnionych
klubów z regionu, wspominali
historię swojej działalności, przywoływali ciekawostki z życia klubu
i świętowali rubinowy jubileusz.
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
Józef Ramlau wręczył pani Anieli
Nowik Brązowy Krzyż Zasługi.
Okolicznościowe życzenia złożyli
przedstawiciele administracji
rządowej, władz samorządowych,
lokalnych ﬁrm, instytucji i organizacji
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społecznych. Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krystyna Bartecka
i Burmistrz Barcina Michał Pęziak
podziękowali Zarządowi i osobom
skupionym w Klubie za cenne
inicjatywy w obszarach kultury,
rozrywki, edukacji, zdrowia
i rekreacji, które stwarzają nowe
możliwości samorealizacji,
zwiększają uczestnictwo seniorów
w życiu społecznym oraz tworzą
międzypokoleniowe forum wymiany
wiedzy, umiejętności i doświadczeń.
Barciński Klub Seniora „Wrzos”
powstał w 1977 roku. Jego pracami
i rozwojem kierowali Irena Betyna
(1977-2001) i Stanisław Nowik (20012008). Aktualnie Zarząd Klubu

Naprawa umocnień
brzegowych
Zakład Robót Ziemnych Instalacji
Wodno-Kanalizacyjnych Konserwacji
Urządzeń Melioracyjnych „WODOKOP” Władysława Radaczewskiego
z Włocławka prowadzi naprawę
umocnień lewego brzegu rzeki
Noteci górnej w Barcinie. Prace
gwarancyjne na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu potrwają do 30 października br. Zadaniem regionalnej
ﬁrmy jest wykonanie remontu
Dokończenie na str.7

palisady z kołków drewnianych
zakończonej oczepem żelbetowym,
która powstała w latach 2015-2016
w ramach trzeciego etapu inwestycji
„Regulacja Noteci na odcinku Pakość
– Łabiszyn z uwzględnieniem jezior
Mielno i Sadłogoszcz”.
Jarosław Drozdowski

Przyjazny samorząd

Gmina Barcin otrzymała
Wyróżnienie Regionalnego Ośrodka
P o l i t y k i S p o ł e c z n e j w To r u n i u
„SAMORZĄD PRZYJAZNY EKONOMII SPOŁECZNEJ” w 2017 roku
w kategorii gmina miejsko-wiejska.
Szczególne zaangażowanie barcińskiego samorządu w rozwój
ekonomii społecznej w regionie
dostrzegli i docenili Przewodnicząca
Regionalnego Komitetu Ekonomii
Społecznej Krystyna Żejmo-Wysocka
i Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego Piotr Całbecki. Listę
osób, instytucji i samorządów
wyróżniających się w upowszechnianiu idei ekonomii społecznej jako
jednego z narzędzi w zakresie
integracji społecznej i zawodowej grup
defaworyzowanych, w szczególności
młodych ludzi na rynku pracy,
ogłoszono w trakcie Mię-

dzynarodowego Forum Ekonomii
Społecznej w Toruniu. Pan Roman
Tasarz z Działu Rozwoju Ekonomii
Społecznej wręczył okolicznościowy
grawerton Przewodniczącej Rady
Miejskiej Krystynie Barteckiej
i Burmistrzowi Barcina Michałowi
Pęziakowi. Projekt „Koordynacja
rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” jest
współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społe-cznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Woje-wództwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –
2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.4
Wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 9.4.2
Koordynacja sektora ekonomii
społecznej.
Jarosław Drozdowski

Informacja
o projekcie DDP
W dniu 22.02.2016 r. Gmina Barcin
złożyła na konkurs nr RPKP.06.01.02IZ.00-04-067/16 wniosek
o doﬁnansowanie projektu „Przebudowa pomieszczeń wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części
budynku Miejskiego Domu Kultury
z przeznaczeniem na utworzenie
Domu Dziennego Pobytu” w ramach
Poddziałania 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług
społecznych i aktywnej integracji w
ramach Regionalnego Programu
O p e r a - c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014-2020.
Na konkurs złożono 27 projektów na
kwotę doﬁnansowania
54.888.862,59 zł. W wyniku oceny
formalno-merytorycznej do doﬁnansowania wybrano 17 projektów
na kwotę doﬁnansowania
21.527.567,70 zł; 8 projektów nie
spełniło kryteriów wyboru projektów.
Informacja o pozytywnej ocenie
i wybraniu projektu do doﬁnansowania wpłynęła 13.10.2017r.
Aktualnie trwa procedura zmierzająca d o pod pisania umowy
o doﬁnansowanie projektu.
Planowany termin zakończania
projektu to 31.05.2018 r. Całkowita
wartość projektu: 989.864,53 zł,
doﬁnansowanie (85%) – 841.384,85
zł, wkład własny (15%) – 148.479,68 zł.
Projekt obejmuje przebudowę
Dokończenie na str. 8
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pomieszczeń wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części
budynku Miejskiego Domu Kultury
z przeznaczeniem na utworzenie
Domu Dziennego Pobytu. Planuje się
również zakup niezbędnego
wyposażenia technicznego i teletechnicznego oraz meblowo –
sprzętowego. Nastąpi rozebranie
czę ś ci ś ci an d zi ał ow y ch z poszerzeniem istniejących niektórych
ościeży, skucie wszystkich warstw
posadzek i okładzin ceramicznych
ściennych. Zdemontowane zostaną
drzwi z ościeżnicami oraz urządzenia
sanitarne, elektryczne i wentylacyjne. W obszarze przebudowy
przewiduje się wykonanie trzech
nadproży stalowych. Ściany zewn.
zostaną uzupełnione o warstwę
styropianu i wykończone tynkiem
mineralnym. Ponad dach zostaną
wyprowadzone nowe kanały wentylacyjne. Na posadzkach zostaną
ułożone wykładziny bezspoinowe,
antypoślizgowe, a w pomieszczeniach „mokrych” posadzki w systemie „mokra stopa” o podwyższonej
antypoślizgowości. W przedsionku
i pokoju terapii indy. będą zamontowane drzwi alum. o odporności
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ogniowej, w pozostałych pom. –
drzwi płytowe szklone/pełne;
w okleinie drewnopodobnej. Planuje
się wykończenie ścian zew. tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym
i pomalowanie farbą. Rury i rynny
zostaną zamontowane ponownie,
a obróbki blacharskie wymienione na
nowe. Nad wejściem do budynku
zaprojektowano zadaszenie ze szkła
laminowanego i hartowanego
w wykonaniu systemowym. Ściany
wewn. zostaną pomalowane farbą
zmywalną, odporną na szorowanie.
W sali gimnastycznej, klubie będą
tapety, w łazienkach i pomieszczeniach kuchen. płytki ceramiczne,
w sali dziennej okładziny ścienne.
Ponadto planuje się nowe instalacje
wod-kan., c.w. oraz C.O. W zakresie
instalacji elektrycz. wykonane będą
nowe rozdzielnie z podlicznikiem.
Głównym celem projektu jest
ułatwienie mieszkańcom Gminy
Barcin dostępności do środowiskowych usług wsparcia, poprzez
utworzenie domu dziennego pobytu
dla osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powodu wieku i stanu zdrowia.

Brązowe medalistki
u burmistrza
Burmistrz Barcina Michał
Pęziak spotkał się Roksaną
Kistowską, Otylią Basińską i Julią
Nowacką z BOSiR Bila Piechcin.
Podopieczne instruktora Jakuba
Wojciechowskiego wywalczyły
brązowy medal na XX Mistrzostwach Polski Uczniowskich
Klubów Sportowych w bilardzie.

