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Zdrowy Samorząd

„Ocalić od zapomnienia”

Janusz „Yanina” Iwański oraz
zespół „4 Gramy” wystąpili w Barcinie 10
marca. Koncert był muzycznym prezentem dla pań z okazji ich święta. Artyści
zabrali publiczność w dwugodzinną
podróż po najwspanialszej historii
Polskiej Muzyki. Tuż przed rozpoczęciem
koncertu panie które postanowiły
spędzić ten sobotni wieczór w domu
kultury usłyszały kilka miłych słów oraz
otrzymały po skromnym kwiatku. Powód
oczywisty. 8 marca. Prawdziwym jednak
prezentem był koncert. Janusz YANINA
Iwański to artysta, którego nie trzeba
rekomendować. Gitarzysta, kompozytor, producent i autor tekstów. Szerokiej publiczności znany ze współpracy
z zespołem Maanam, a także z dokonań
duetu SOYKA YANINA, z którym to ma na
koncie ponad 1500 koncertów zagranych
nie tylko w kraju ale także

w całej Europie, Stanach Zjednoczonych
i Meksyku. Jest autorem i wykonawcą
przeboju "Wielkie podzielenie", który
pomimo upływu czasu nadal jest grany
przez wiele rozgłośni radiowych, takich
jak choćby Polskie radio, czy Radio Złote
Przeboje. Na scenie mogliśmy podziwiać
także muzyków zespołu „4 Gramy”
Mariusza Befaltowskiego, Przemysława
Pacana i Agnieszkę Djatri – Kural. Sobotni
koncert to przede wszystkim duża
dawka dobrej energii, szczery przekaz
płynący ze sceny oraz świetny kontakt
lidera z publicznością, dzięki czemu
każdy występ jest entuzjastycznie
odbierany przez publiczność. Podczas
koncertu usłyszeliśmy kilka kompozycji
z nowej płyty a także piosenki Marka
Jackowskiego czy Krzysztofa Klenczona,
których artysta zawsze wspomina
podczas swoich występów.
Zdjęcia na str. 2
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Opowieść o Laosie
O kobietach
w dawnej Polsce

21 lutego w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin odbyło się
spotkanie z Państwem Kamilą i Rafałem
Krukowskimi, którzy opowiedzieli
zebranym o swojej podróży do Laosu.
Pańs tw o Kruk ow s cy znani s ą już
użytkownikom biblioteki z wystąpienia
poświęconego podroży do Australii
i Nowej Zelandii; spotkanie to miało
miejsce w styczniu zeszłego roku.
Państwo Krukowscy podróżują od wielu
lat. Najczęściej jako kierunek swoich
eskapad wybierają Azję, byli w Australii
i Nowej Zelandii, zwiedzają także Europę.
Podczas swoich podróży starają się
unikać utartych tras turystycznych, zależy im na możliwie najbardziej dogłębnym poznaniu kraju, który odwiedzają.
Starannie przygotowują się do wyjazdu –
czytają przewodniki, gromadzą informacje, planują trasę - którą czasem w trakcie
wyjazdu zmieniają, w zależności od
okoliczności. Jak sami stwierdzili, w ich
eskapadach pewne są tylko dwie daty –
wylotu i przylotu. Laos zaintrygował ich
swoją przyrodą, dziką i nieokiełznaną
jeszcze przez człowieka oraz różnorodnością kulturową. Państwo Krukowscy docenili również fakt, że Laos nie jest
jeszcze tak popularny wśród turystów jak
inne kraje Azji, dzięki czemu w szczególnie atrakcyjnych turystycznie miejscach nie trzeba przebijać się przez tłumy
zwiedzających. Podczas miesięcznego
pobytu w Laosie Państwo Krukowscy
zobaczyli min. słynne miasteczko Luang
Prabang, gdzie obserwowali poranny
rytuał mnichów buddyjskich zbierających
jałmużnę, płynęli rzeką Mekong,

wędrowali w górach. Poznali smak
miejscowego piwa Laobeer, jedli
tamtejsze potrawy, w tym rosół gotowany w łodydze bambusa. Wszystko to
zaprezentowali zebranymi w postaci
ﬁlmów, które zostały zmontowane przez
Pana Rafała z wielu ﬁlmików nakręconych podczas pobytu w Laosie.
Otrzymali gromkie brawa, pojawiło się
też wiele pytań z publiczności, w tym
o dalsze wyjazdy. Tu Państwo Krukowscy
zdradzili, że planują wyjazd do Indonezji;
serdecznie życzymy zatem niezapomnianej podróży.

8 marca na całym świecie obchodzony jest Dzień Kobiet. Z tej okazji
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin zorganizowała 7 marca spotkanie
z Panią Małgorzatą Jarocińską, historykiem, która znana jest ze swoich gawęd
literackich i historycznych. Tematem
spotkania z Panią Małgorzatą były
niepospolite kobiety w dawnej Polsce.
Z wielu ciekawych sylwetek kobiecych
w historii Polski Pani Jarocińska wybrała
dwie – Halszkę Ostrogoską i Izabelę
Czartoryską. Obie kobiety, żyjące
w dwóch różnych epokach, łączy jeden
wspólny mianownik – olbrzymia fortuna.
O ile jednak Izabeli pieniądze przysłużyły
się w życiu, tak dla Halszki stały się
przyczyną wielkiego dramatu. Elżbieta
(Halszka) Ostrogoska, urodzona w 1539
r. córka księcia Ilii (Eliasza) Ostrogskiego i
Beaty Kościeleckiej wskutek przedwczesnej śmierci ojca jeszcze w kołysce stała
się spadkobierczynią ogromnej fortuny .
Majętności Halszki przyciągały wielu
kandydatów do jej ręki; zainteresowanie
młodą dziedziczką było w Rzeczpospolitej tak duże, że kwestią jej zamążpójścia
interesował się sejm, sprawie przyglądał
się bacznie także król. Wydawana była za
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Ozdoby wielkanocne
mąż trzykrotnie, po raz pierwszy w wieku
14 lat; do każdego małżeństwa młoda
dziewczyna została przymuszona. Była
porywana, więziona, odbierana matce,
przekazywana z rąk do rąk niczym pionek
na szachownicy. Dramatyczne wydarzenia stały się przyczyną silnej depresji
Halszki; zmarła ona w odosobnieniu,
przekazując wcześniej cały swój majątek
krewnym. Z kolei dla Izabeli, urodzonej
w 1746 r. córki podskarbiego wielkiego
litewskiego Jerzego Detloﬀa Flemminga
i kanclerzanki wielkiej litewskiej Antoniny
z Czartoryskich, żony Adama Kazimierza
Czartoryskiego, majątek pozwolił stać się
jedną z najpotężniejszych kobiet swojej
epoki. Izabela, za młodu trzpiotka
zmieniająca kochanków jak rękawiczki,
z czasem stała się erudytką, gorliwą
patriotką oraz wielką mecenaską sztuki
oraz kultury. Odgrywała niezwykłą rolę
w polityce i kulturze u schyłku I Rzeczypospolitej, a także po jej upadku. Jest
jednym z symboli polskiego oświecenia.
Zmarła w 1835 roku w wieku 89 lat.
Historie obu kobiet zostały opowiedziane przez Panią Małgorzatę językiem
barwnym i ekspresyjnym, co pozwoliło
wczuć się w klimat opowieści i współczuć
bądź kibicować bohaterkom. Nie zabrakło ciekawostek dotyczących czasów,
w których żyły Halszka i Izabela. Po
zakończeniu gawędy Pani Jarocińska
otrzymała zasłużone brawa.

Do świąt wielkanocnych pozostało
jeszcze ponad dwa tygodnie, jednak w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin
zawitał już świąteczny klimat. Stało się
tak dzięki wystawie prac Pani Pauliny
Krysiak z Mamlicza, która tematycznie
związana jest z Wielkanocą. W czytelni
biblioteki można zatem obejrzeć dekoracje wielkanocne w kształcie jaj,
koszyczków, zajęcy, kurek i kogucików,
jak również ozdoby do włosów, świeczniki, ozdobne pudełka, prezenty okolicznościowe itd. Wernisaż wystawy odbył
się 14 marca; podczas wydarzenia zebrani
w czytelni biblioteki goście mogli nie
tylko poznać Panią Paulinę, ale i też
posłuchać o technice plastycznej, za
pomocą której wykonuje ona swoje
prace – japońskiej metodzie składania
materiału zwanej kanzashi. Metoda
kanzashi jest w Polsce jeszcze stosunko-
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wo mało znana; polega na składaniu
kawałków miękkiej tkaniny w taki
sposób, aby powstał konkretny kształt –
kwiat, motyl czy inny wzór. Każdy element składa się z pojedynczych kwadracików materiału, a następnie skleja się
w pożądaną całość. Jest to metoda
wymagająca cierpliwości, precyzji i pewnej ręki. Pierwotnie technika ta wykorzystywana była do wykonywania
ozdobnych szpil i grzebieni do włosów,
noszonych przy tradycyjnym kobiecym
stroju japońskim; obecnie elementy
dekoracyjne kanzashi używane są do
ozdabiania innych przedmiotów, od
pudełek po ozdoby świąteczne. Pani
Paulina zajmuje się kanzashi od około
pięciu lat; wcześniej zajmowała się min.
haftem, origami, wytwarzaniem biżuterii. Metody kanzashi uczyła się sama,
napodstawie ﬁlmów instruktażowych

znalezionych w Internecie. Jak sama
wspominała, początki były trudne;
zdarzało się, że oglądała jakiś ﬁlmik po
kilkadziesiąt razy, zanim udało się jej
poprawnie wykonać daną czynność. Od
tamtego czasu jej umiejętności wzrosły
znacząco; Pani Paulina nie osiada jednak
na laurach, nieustannie się rozwija.
Wymienia doświadczenia z innymi miłośnikami kanzashi z całej Polski, wciąż
szuka nowych wyzwań. Swoją wiedzę
przekazuje innymi; pracuje jako wolontariuszka w bibliotece w Mamliczu, prowadząc warsztaty dla dzieci i osób
dorosłych. Zebrani w czytelni biblioteki
widzowie byli pod wrażeniem wiedzy
Pani Pauliny oraz urody jej prac. Autorka
zebrała wiele gratulacji i braw. Wielu
skorzystało z okazji i zakupiło dla siebie
czy rodziny ozdobne jajo czy zająca jako
dekorację świąteczną.

Spotkanie z doradcą ﬁnansowym

1 marca 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło
się spotkanie z doradcą zawodowym,
Panem Hubertem Wasilewskim pod
nazwą „Wystartuj z Atos”, przeznaczone
dla młodzieży szkól gimnazjalnych i licealnych z Barcina. Wydarzenie miało
miejsce w ramach Dnia Bezpiecznego
Internetu, zorganizowane zostało we
współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Barcinie. Podczas pierwszej części spotkania
Pan Wasilewski zaprezentował zebranym ﬁrmę Atos, w której sam jest
zatrudniony. Atos jest międzynarodową
ﬁrmą z branży usług informatycznych,
oferującą usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów
informatycznych, outsourcing i doradztwo. W Polsce przedsiębiorstwo jest
jednym z liderów branży. Zatrudnia
ponad 4 tysiące osób w oddziałach w
Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu,
Łodzi, Toruniu, Gdańsku i Krakowie. W
związku z dynamicznym rozwojem, ﬁrma
wciąż poszukuje nowych pracowników;
Pan Wasilewski opowiedział młodzieży,
jak wygląda praca w ﬁrmie, jakie wymagania stawia się w ﬁrmie Atos
potencjalnym zatrudnionym, jakie są
beneﬁty z pracy. W drugiej części
spotkania prelegent poruszył tematy
związane z efektywnym poszukiwaniem
pracy. Zwrócił uwagę młodzieży min. na
takie tematy jak właściwe poprawne
napisanie dokumentów aplikacyjnych,
odpowiedni ubiór i zachowanie podczas
rozmowy kwaliﬁkacyjnej czy potrzeba
kontrolowania swojej aktywności

w Internecie – która coraz częściej jest
brana pod uwagę przy decyzji o zatrudnieniu. Mówił także o bezpieczeństwie
IT, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Pod koniec Pan
Wasilewski przeprowadził młodzieżą
mini warsztaty, sprawdzając ich wiedzę –
o rynku pracy. Młodzi ludzie wyszli
z biblioteki zadowoleni; miejmy nadzieję, że nabyte podczas spotkania
informacje przydadzą się im w przyszłości podczas poszukiwania pracy.

O autyźmie
z perspektywy
rodzica

wego zachowania syna, przez bagatelizowanie problemu przez lekarzy,
wreszcie diagnozę, kilkakrotnie ponawianą terapię po problemy dnia codziennego. Spotkanie w bibliotece
poświęcone było zarówno książce, której
fragmenty Pan Ireneusz odczytywał
zebranym, jak i samemu autyzmowi.
Autor starał się przybliżyć zebranym,
czym jest autyzm, jakie są jego objawy,
jak się autyzm diagnozuje. Wiele uwagi
poświęcił sytuacji dorosłych autystów,
która w naszym kraju wciąż pozostaje
nierozwiązana – w przypadku śmierci lub
poważnej choroby rodziców czy opiekunów osoba autystyczna, niezdolna do
samodzielnego funkcjonowania,
najczęściej kończy w szpitalu
psychiatrycznym. Jak sam zaznaczył, ten
temat jest dla niego szczególnie ważny –
syn Pana Ireneusza bowiem jest już
dorosłym człowiekiem i kwestia
zapewnienia mu opieki jest dla autora
sprawą kluczową. Zebrani w czytelni
biblioteki goście z uwagą wysłuchali
wystąpienia Pana Ireneusza; byli wśród
nich zarówno nauczyciele szkolni oraz
przedszkolni, którzy spotykają się z
dziećmi autystycznymi w pracy, jak i
członkowie rodzin, którzy wśród bliskich
mają autystę. Padło wiele pytań. Po
spotkaniu chętni mogli nabyć książkę
„Wautyzmwzięci”, z czego wiele osób
skorzystało.

19 marca w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin odbyło się wyjątkowe spotkanie; w progach książnicy
gościł Pan Ireneusz Gimiński, pochodzący z Bielaw, zamieszkały obecnie na
Śląsku. Pan Ireneusz jest ojcem dziecka
chorego na autyzm – swojemu doświadczeniu bycia ojcem autystycznego
dziecka poświecił książkę „Wautyzmwzięci”. Książka, napisana w formie
krótkiej powieści obyczajowej, różni się
od innych dostępnych na rynku pozycji na
temat autyzmu. Brak tu fachowej terminologii i medycznych deﬁnicji. Autor
przystępnym językiem opisuje trud
wychowania autystycznego dziecka: od
pierwszych obaw dotyczących nietypo-
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Spotkanie z poezją Barbary Jendrzejewskiej
Światowy Dzień Poezji to święto
obchodzone corocznie 21 marca,
ustanowione przez UNESCO jesienią
1999 roku. Celem tego dnia jest promocja
czytania, pisania, publik ow ania i
nauczania poezji na całym świecie. Z tej
okazji, dokładnie 21 marca, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Barcin zorganizowała spotkanie z zamieszkałą w
Bydgoszczy poetką, Pania Barbarą
Jendrzejewską. Pani Jendrzejewska to
postać doskonale znana miłośnikom
poezji naszego regionu. Od ponad 10 lat
prowadzi kawiarnię literacką Domu
Kultury Modraczek, funkcjonującego
przy Spółdzielni mieszkaniowej
„Budowlani” na Wyżynach w Bydgoszczy. Jak dotąd przeprowadziła ponad
100 spotkań z poetami, prozaikami oraz
twórcami innych sztuk. Sama także pisze;
wydała siedem tomików wierszy oraz
dwa tomy opowiadań. Drukowała na
łamach prasy i w licznych almanachach
oraz antologiach. Była nagradzana i

wyróżniana w wielu ogólnopolskich
konkursach literackich w dziedzinie
poezji i prozy. Za swoje zasługi w 2013
roku otrzymała od Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego odznaczenie
'Zasłużony dla Kultury Polskiej'.
Spotkanie z poetką w bibliotece poprowadziła jej córka, Pani Natalia Pulczyńska, także próbująca swoich sił w
poezji. Obie panie przeprowadziły ze
sobą niezwykle ciekawą rozmowę na
temat poezji, tworzenia, natchnienia
poety. Ciepła, otwarta osobowość poetki
sprawiła, że w czytelni biblioteki
zapanowała miła, kameralna atmosfera.
W przerwach rozmowy Pani Jendrzejewska czytała swoje wiersze, zebrani w
czytelni goście mogli także wysłuchać
nagrań z płyt zawierających utwory
liryczne poetki w wykonaniu Pani Renaty
Oparkowskiej i do jej muzyki. Nie
zabrakło pytań od publiczności. Po
spotkaniu można było nabyć tomiki
wierszy i płyty oraz poprosić o autograf.

Doradztwo zawodowe - zawody z branży IT
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1 marca 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin w
ramach zajęć z doradztwa zawodowego
odbyło się spotkanie z p. Hubertem
Wasilewskim pod nazwą „Wystartuj z
Atos”, przeznaczone dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i licealnych z Barcina.
Podczas pierwszej części spotkania p.
Wasilewski zaprezentował zebranym
ﬁrmę Atos, w której sam jest zatrudniony, na stanowisku Senior Security
Engineer. Atos jest międzynarodową
ﬁrmą z branży usług informatycznych,
zatrudniającą ponad 100 000 pracowników, oferującą usługi zarządzania
infrastrukturą IT, integrację systemów
informatycznych, outsourcing i dora-

dztwo. W Polsce Atos działa od 2000
roku. W ramach grupy w lokalizacjach w
Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Toruniu, Krakowie,
Opolu i Rzeszowie pracuje ponad 5 000
osób. W związku z dynamicznym rozwojem, ﬁrma wciąż poszukuje nowych
pracowników; prowadzący spotkanie
opowiedział młodzieży, jak wygląda
praca w ﬁrmie, jakie wymagania stawia
się w Atos potencjalnym zatrudnionym,
jakie są beneﬁty z pracy. W drugiej części
spotkania prelegent poruszył tematy
związane z efektywnym poszukiwaniem
pracy. Zwrócił uwagę młodzieży min. na
takie tematy jak właściwe, poprawnie
napisanie dokumentów aplikacyjnych,

odpowiedni ubiór i zachowanie podczas
rozmowy kwaliﬁkacyjnej, czy potrzeba
kontrolowania swojej aktywności w
Internecie – która coraz częściej jest
brana pod uwagę przy decyzji o zatrudnieniu. Mówił także o bezpieczeństwie
IT, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Pod koniec p.
Wasilewski przeprowadził z młodzieżą
mini warsztaty, sprawdzając ich wiedzę o
rynku pracy. Młodzi ludzie wyszli z
biblioteki zadowoleni, miejmy nadzieję,
że nabyte podczas spotkania informacje
przydadzą się im w przyszłości, podczas
poszukiwania pracy.
Hubert Łukomski

Galaktyczne zawody IAAF w Toruniu!
15.02.2018 roku osiemnastoosobowa
grupa dzieci i młodzieży ucząca się na co
dzień w Zespole Szkół w Barcinie i
zarazem sekcja lekkoatletyczna Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
trenująca pod okiem Rafała Moritza i
Andrzeja Luzaka, miała niepowtarzalną
okazję, aby odbyć trening poglądowy w
Hali Arena w Toruniu. Tego dnia w
zawodach Copernicus Cup 2018, można
było obejrzeć całą konstelację gwiazd
królowej sportu – lekkoatletyki. Wśród
startujący sportowców wystąpiły takie
sławy, jak między innymi: Ewa Swoboda,
Angelika Cichocka, Justyna Święty Ersetic, Maria Lasitskene, Sophia
Ennaoui, Hellen Obiri, Marie Josee Ta
Lou, Adam Kszczot, Marcin Lewandowski, Thiago Braz da Silva, Paweł Wojciechowski, Piotr Lisek, czy Konrad Bukowiecki. Kilku sportowców z grupy
wymienionych wyżej ustanowiło wiele
wyników życiowych lub zanotowało
najlepsze starty w tym sezonie. Kibice
zgromadzeni na trybunach, a było ich aż
pięć tysięcy, byli świadkami rezultatów,
które spełniały limity na zawody w
nadchodzących mistrzostwach globu.
Doskonałe rezultaty Konrada Bukowieckiego - 22,00 metry - rekord Polski
poprawiony o trzy centymetry oraz
rekord Polski w biegu na 400 metrów z
wynikiem 51,78 sek. - poprawiony o 0,22
sek., w wykonaniu Justyny Święty Ersetic były przepięknym podsumowaniem wspaniale przygotowanej
imprezy z cyklu IAAF. Wartym dodania
jest fakt, że Toruń ubiega się o

kandydaturę do organizacji Halowych
Mistrzostw Europy w 2021 roku - dlatego
też przebieg zawodów, atmosfera
stworzona przez kibiców oraz doskonałe
rezultaty są dobrym prognostykiem na

przyszłość w tej kwestii. Miejmy nadzieję,
że niejednokrotnie będzie okazja, by móc
obejrzeć na własne oczy tylu wspaniałych sportowców, w imprezie tej rangi,
właśnie w Toruniu.
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Grand Prix Zosi Drzewieckiej
27 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie
odbył się ﬁnał III Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
Celem konkursu jest rozbudzanie
zainteresowań historią regionu i swojej
rodziny w okresie Powstania Wielkopolskiego, zachęcanie uczniów do poznawania przeszłości uwzględniając związki
pomiędzy historią regionalną i powszechną, kształtowanie poczucia tożsamości
narodowej. W ﬁnale konkursu udział
wzięło łącznie 22 uczniów - z Zespołu
Szkół w Lubostroniu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, Szkoły Podstawowej
nr 5 w Żninie, Zespołu Szkół Społecznych
„Trójka” w Żninie, Zespołu Szkół w
Barcinie, Szkoły Podstawowej nr1 im. dr
Stanisława Krzysia w Barcinie, Zespołu
Szkół w Łabiszynie, Szkoły Podstawowej
w Słębowie i Szkoły Podstawowej im.
Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W
pierwszym uczniowie mieli za zadanie
przygotować prezentację multimedialną, a w drugiej rozwiązywali test
wiedzy. Uczennica naszej szkoły Zoﬁa
Drzewiecka z klasy III b zdobyła
najwyższą liczbę punktów w obu
konkurencjach i tym samym najwyższą
nagrodę - Grand Prix. Zosia w pierwszej

Konkursy
historyczne
Uczniowie klas IV – VI brali udział w
konkursach historycznych. W styczniu
ogłoszone zostały wyniki.
Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna
Olimpus:
- Jakub Balcer z klasy VI b zdobył dyplom
laureata (9 miejsce w kraju);
- Julia Kluczewska z klasy VI c zdobyła
dyplom laureata (12 miejsce w kraju);
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy
EDI Pingwin:
- Maria Pietruszewska z klasy IV b zdobyła
dyplom laureata (5 miejsce w kraju);
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części konkursu wybrała temat dotyczący syntetycznej relacji obchodów
wybranej rocznicy, która w szczególny
sposób honorowała obrońców Ojczyzny
z 1918 roku oraz przygotowała prezentację multimedialną o gminnych obchodach 4 Stycznia, podczas których odsło- Weronika Wysocka z klasy IV b zdobyła
dyplom wyróżnienia (8 miejsce w kraju).
Uczniów do konkursów przygotowywała i wspierała Renata Szaforz.
Dziękuję za udział w konkursach i duże
zaangażowanie i życzę jeszcze większych sukcesów.
Renata Szaforz

nięta została tablica upamiętnia-jąca
Powstańców pochowanych na barcińskim cmentarzu. Pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia była właśnie Zosia.
Opiekunem merytorycznym uczennicy
jest nauczycielka historii p. Grażyna
Sudoł. Bardzo się cieszymy z sukcesu Zosi
i jej gratulujemy!

List od Królowej Elżbiety II
Na początku grudnia ogłoszony
został konkurs na najładniejszy list z
życzeniami świątecznymi w języku
angielskim, do Królowej Elżbiety II. Do
nauczycieli języka angielskiego, p.
Agnieszki Saﬁjan i p. Joanny Boguszewskiej wpłynęło pięć prac konkursowych
od uczniów klas IV - VI. Wszystkie listy
wraz z pięknymi pracami plastycznymi
zostały wysłane do Pałacu Buckingham
w Londynie. W kopercie znalazły się
życzenia od Zosi Nowak z IV c, Zosi
Kwiatkowskiej z V c, Aleksandry Kwaśnik
z V a, Gracjana Pawlaka z V c i Tomasza
Urbana z V b. Z niecierpliwością czekaliśmy na odpowiedź i po trzech miesiącach
otrzymaliśmy list.

Miło nam się pochwalić TAKIMI sukcesami!
Konkursy kuratoryjne to trzyetapowe sprawdzenie wiedzy z zakresu
podstawy programowej i nie tylko. Od
dwóch lat na etapie szkolnym uczeń musi
zdobyć 80% (dwa lata temu i wcześniej 65%), na etapie rejonowym 85% ( dwa lata
temu i wcześniej - 75%), a na etapie
wojewódzkim 90% (dwa lata temu i
wcześniej - 75%). To trudne wyzwanie,
dlatego miło jest mi poinformować, że
Piotr Marczak z klasy III b jest laureatem
konkursu z matematyki i nie będzie pisał
egzaminu z tego przedmiotu. Opiekunami merytorycznymi ucznia są pan
Tomasz Woźnicki i pani Grażyna Łysy.
Piotr jest jedynym w powiecie, laureatem
z matematyki. I znowu.... Piotr Marczak
jest laureatem konkursu kuratoryjnego z
ﬁzyki i nie będzie pisał egzaminu z
przedmiotów przyrodniczych. Opiekunem merytorycznym ucznia jest pani
Agata Wojciechowska. Piotr jest jedynym

laureatem z ﬁzyki w powiecie. Michał
Wojtkowiak z klasy II d jest ﬁnalistą
konkursu kuratoryjnego z ﬁzyki.
Opiekunem merytorycznym jest pani
Jolanta Lubecka - Grobelna. I znowu...
Michał Wojtkowiak jest ﬁnalistą konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.
Opiekunem merytorycznym jest pani
Alicja Huszcza. Bartosz Halik z klasy III a
jest ﬁnalistą konkursu kuratoryjnego z
języka angielskiego. Opiekunem merytorycznym jest pani Katarzyna Wachowska.
Arkadiusz Jakubowski z klasy III b jest
ﬁnalistą konkursu kuratoryjnego z języka
polskiego. Opiekunem merytorycznym
ucznia jest pani Marzena Wolska. Arek
jest jedynym ﬁnalistą z języka polskiego
w powiecie. Aleksandra Łagocka z klasy
III d jest ﬁnalistką konkursu kuratoryjnego z chemii. Opiekunem merytorycznym uczennicy jest pani Iwona
Zbieranek. Patrycja Królczewska z klasy II

c jest ﬁnalistką konkursu kuratoryjnego
z ﬁzyki. Opiekunem merytorycznym jest
pani Jolanta Lubecka - Grobelna. Serdecznie gratulujemy Uczniom, Rodzicom
i Opiekunom.

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

9

Mistrzostwa województwa
w biegach przełajowych

W sobotę, 10.03.2018 r. we Włocławku odbyły się klubowe Mistrzostwa
Wo j e w ó d z t w a w I n d y w i d u a l n y c h
Biegach Przełajowych. W zawodach
wystartowało ok. 400 zawodników, w
tym 13 z Barcina. Choroby pokrzyżowały
plany i nie mogli wystąpić wszyscy nasi
sportowcy, ale startujący lekkoatleci
spisali się bardzo dobrze przywożąc trzy
medale: złoty w kategorii U11 - Aleksander Grześkowiak, srebrny w kategorii U11
- Olga Jankowska i brązowy U13 - Norbert
Naborczyk. Kacper Kucharski, startując
w kategorii U14 (800 m) prowadził przez
większość dystansu ale ostatecznie zajął
wysokie 5 miejsce. Pozostali reprezentanci BOSiR Barcin zajęli miejsca poza
pierwszą dziesiątką: U11 (600m) &#x2013
-Olga Lewandowska, Maja Mikołajczak,
Zoﬁa Forgiel, Zuzanna Zubel; U13 (800m)
&#x2013 - Natalia Jordanowska, Julia
Macina, Mikołaj Kaczmarek; U14 (800m)
&#x2013 - Oliwier Nowak; U16 mężczyzn
(2000m) &#x2013 - Kacper Dec. Lekkoatleci trenują w BOSiR Barcin oraz
programie „Lekkoatletyka dla każdego”,
działającym przy Zespole Szkół w Barcinie. Zajęcia prowadzą Andrzej Luzak –
były trener mistrza świata w sztafecie 4 x
400 metrów z Birmingham, Jakuba
Krzewiny oraz nauczyciel wychowania
ﬁzycznego, prowadzący projekt „Lekkoatletyka dla każdego” - Rafał Moritz.
Tekst: Rafał Moritz
Zdjęcie: Agnieszka Saﬁjan
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Wizyta
w escape roomie

13 marca nasza klasa wybrała się do
escape roomu, który znajduje się
w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej. Kiedy dotarliśmy na miejsce,
podzieliliśmy się na trzy grupy. Jedna
poszła od razu do escape roomu, druga
na gry planszowe, a trzecia musiała
chwilę poczekać. I tak się wymienialiśmy.
Gry, w które graliśmy pobudzały naszą
wyobraźnię przestrzenną, logiczne
myślenie i spostrzegawczość. Były dobrą
rozgrzewką przed samym escape
roomem. Gdy wchodziło się do
specjalnego pokoju, pani tłumaczyła
zasady i zostawiała nas samych. Rozkojarzeni, nie wiedzieliśmy co zrobić.
Zaczęliśmy przewracać pudełka, sprawdzać wszystkie kłódki i zamki. Znajdowaliśmy wskazówki i co jakiś czas
dostawaliśmy też podpowiedzi od pań,
które cały czas nas obserwowały. Temat
pokoju to - „Klub Enigma”. Jak wskazuje
nazwa musieliśmy zmierzyć się z szyfrem
Enigmy, ale także z zagadkami matematycznymi i logicznymi. Wszystkim
grupom udało się wyjść. Po świetnej
zabawie przyszedł czas na jedzenie, a gdy
już każdy z nas się posilił, poszliśmy na
lodowisko. Byliśmy pod wrażeniem
wielkości lodowiska „Torbyd”. Niektórzy
byli już wprawieni w jeździe, natomiast
inni musieli jeździć z pomocnymi misiami.
Nie zmienia to faktu, że wszystkim ten
dzień sprawił ogromną frajdę. Dziękujemy naszej wychowawczyni - p. Grażynie Stypczyńskiej, że opiekowała się
nami oraz panu dyrektorowi Tomaszowi
Woźnickiemu za podsunięcie takiej
świetnej propozycji.
Uczniowie I klasy LO

Nagroda główna w Konkursie Wojewódzkim
Miło nam poinformować, że uczeń
klasy I b szkoły podstawowej, Paweł
Niesyn, zdobył nagrodę główną w
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna
2018”. Konkurencja była ogromna, bo na
konkurs wpłynęło ponad 300 prac.
Uroczystość podsumowania konkursu
odbyła się 15 marca 2018 r. w auli Szkoły
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. Organizatorzy
konkursu zadbali o przepiękną oprawę
artystyczną podsumowania, która
dostarczyła uczestnikom wielu miłych
wrażeń i przybliżyła tradycje związane z
Wielkanocą. Serdeczne gratulacje dla
Pawła oraz p. Urszuli Osuch, która była
jego opiekunem artystycznym.

Nasi licealiści na zawodach wojewódzkich
14 marca w Miejskim Domu Kultury w
Bydgoszczy odbyła się Wojewódzka
Licealiada w tenisie stołowym. W
zawodach powiat żniński, zarówno w
kategorii dziewcząt jak i chłopców,
reprezentowali uczniowie naszego
liceum. Do zawodów zgłoszono siedem
zespołów dziewcząt oraz tę samą liczbę
drużyn męskich. W każdy zespole grało
dwóch lub trzech zawodników. Drużyna
dziewcząt grająca w składzie: Marta
Kropińska – Paulina Orłowska, po
zaciętej rywalizacji zajęła V miejsce.
Zespół chłopców występujący w
zestawieniu: Konrad Wachowski Radosław Sulecki - Maciej Borakiewicz (
rezerwowy Dominik Zachwieja),
powtórzyli wynik koleżanek zajmując
również V lokatę. Osiągnięcia naszych
uczniów są tym cenniejsze, że byliśmy
jedynymi nielicencjonowanymi zawodnikami na tych zawodach, a nasze doświadczenia biorą się jedynie z gry na lekcjach
wychowania ﬁzycznego oraz pasji
uprawiania tenisa stołowego w czasie
przerw.

11

Połowinki
Tuż przed feriami, w piątek 9 lutego,
uczniowie klas II gimnazjum spotkali się,
by wspólnie bawić się podczas dyskoteki
połowinkowej. Impreza została zaplanowana przez samych drugoklasistów i
zorganizowana z pomocą wychowawców oraz rodziców. O oprawę muzyczną zadbał Albert Bołka z kolegami. Były
tańce, zabawy, konkursy, a także wspólnie zatańczona belgijka. A co o imprezie
napisali sami uczestnicy? „Połowinki to
czas, który miał nam przypomnieć, że
połowa nauki już za nami. Nasz rocznik
jako ostatni kończy gimnazjum, a więc ta
zabawa musiała być udana. My jako
uczniowie klasy II d bawiliśmy się bardzo
dobrze, chociaż nie wszyscy dotarli.
Każdy z nas bardzo ładnie wyglądał i
każdy pomagał w przygotowywaniu. Nie
zabrakło nam niczego i miejmy nadzieję,
że przyszłoroczny bal będzie tak samo
udany.”
Wiktoria Tarnowska

„Klasa II b bardzo dobrze bawiła się na
połowinkach. Naszym zdaniem wszystko
było świetnie przygotowane i zorganizowane. Jedzenie - pyszne, muzyka puszczana przez chłopaków - idealna do tańca
i stworzenia odpowiedniego klimatu
imprezy, a zabawy - miło urozmaicały
czas. Wszystkim bardzo się podobało,
rodzice również byli zadowoleni.”
Oliwia Malinowska
Wrażenia pozostałych były podobne.
Również wychowawcy miło spędzili
czas.
Hanna Robaczewska

Powiatowy Turniej Słowa
Już siedemnasty raz miłośnicy
słowa z naszej szkoły zmierzyli się
w Powiatowym Turnieju Słowa w
Domu Kultury w Żninie. Pisałyśmy
już o naszych najlepszych recytatorach z gimnazjum i liceum i to oni
właśnie reprezentowali godnie
naszą szkołę w Turnieju Słowa w
Żninie. Najlepszymi z najlepszych
w naszym powiecie okazali się : I
miejsce Piotr Marczak, z klasy III b,
a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie Poezji
Śpiewanej I miejsce zajęła Julia
Bronk i na wyróżnienie jury zasłużyła Maria Wolska z I LO. Jeszcze
raz gratulujemy uczniom oraz ich
nauczycielom, bo konkurencja z
roku na rok jest coraz większa.
Hanna Grobelska,
Joanna Kranc

12

Pozdrowienia z Irlandii /
Greetings from Ireland
W lutym 2018 r., w ramach współpracy międzynarodowej oraz trwającej innowacji pedagogicznej w
klasach III szkoły podstawowej, p.
Elżbieta Kwiatkowska i p. Iwona
Goździk wraz z grupą dzieci, przygotowały niespodziankę dla kolegów i
koleżanek z zaprzyjaźnionej szkoły w
Kilrush w Irlandii. Wykonano kartki z
pozdrowieniami i płynącymi życzeniami z Barcina dla uczniów, nauczycieli, pedagoga oraz dyrekcji
szkoły z odległej Irlandii. Ponadto do

dzieci „poleciał” słodki upominek w
postaci lizaków. My także otrzymaliśmy przygotowane przez dzieci i
nauczycieli z Irlandii, kartki z życzeniami i pozdrowieniami oraz drobne
podarunki – ołówki. Jesteśmy bardzo
szczęśliwi, że udało się nam
bezpośrednio przekazać pozdrowienia oraz zapoznać się z życiem
tamtejszej szkoły. Mamy nadzieję, że
jest to początek owocnej współpracy.

Szkolne eliminacje do Turnieju Słowa
Już siedemnasty raz miłośnicy słowa
z naszej szkoły zmierzyli się w corocznym
szkolnym konkursie recytatorskim. W
tym roku regulamin dopuszczał dowolny
wybór tematyki utworów do recytacji,
stąd ich różnorodność była imponująca...teksty poetyckie Gałczyńskiego,
Baczyńskiego, fragment poematu
Mickiewicza, bajki, fraszki oraz
twórczość prozatorska. Najlepszymi
recytatorami z najlepszych, w grupie
wiekowej gimnazjum i klas siódmych,

którzy reprezentowali tym samym naszą
szkołę w powiatowym Turnieju Słowa w
Żninie okazali się: Piotr Marczak - I
miejsce, Emil Sołtysiak - II miejsce,
Marceli Błażejewski i Amelia Ciesielska III miejsce, Adrian Staszak - wyróżnienie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
barcińskie liceum reprezentowały w
Żninie: Julia Bronk i Maria Wolska.
Jeszcze raz, dziękując za udział,
gratulujemy wszystkim uczestnikom
oraz ich nauczycielom.
Hanna Grobelska
Joanna Kranc

Wojewódzka Gimnazjada w piłce koszykowej
15 marca 2018 roku w Bydgoszczy,
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
Wojewódzkiej Gimnazjadzie w piłce
koszykowej. Jako mistrzowie gminy i
powiatu reprezentowali nasz region w
ćwierćﬁnale wojewódzkim. Drużyna
zajęła w tych zawodach 3 miejsce,
ustępując jedynie Szkole Podstawowej
nr 47 z Bydgoszczy (Astoria Bydgoszcz)
oraz Szkole Podstawowej nr 2 ze Świecia.
Tym samym nasz zespół uplasował się na
VII miejscu w województwie kujawsko –
pomorskim. W drużynie grali: Bartosz
Krause III e (kapitan drużyny), Michał
Najsztub III e, Jakub Grzegrzółka III e,
Wiktor Piątkowski III e, Tomasz Nowak III
e, Radosław Łożyński III a, Hubert Bacia
II a, Bartosz Musiał II a, Wiktor

Musik II a, Kacper Osuch II a, Beniamin
Ruciński II a, Emil Sołtysiak II a, Jakub
Jankowski II a. W zawodach najwięcej
punktów rzucili: Bartosz Krause - 9,
Hubert Bacia – 9, Michał Najsztub – 5,
Jakub Grzegrzółka – 4. Chłopcom
gratulujemy!
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III miejsce w ﬁnale IMS w tenisie stołowym!
Dnia 09.03.2018 roku w hali
sportowej Zespołu Szkół w Barcinie (ul.
Polnej 1) rozegrane zostały mecze
ﬁnałowe Igrzysk Szkolnych województwa Kujawsko-Pomorskiego w
tenisie stołowym. Wcześniejsze eliminacje - powiatowe, ćwierćﬁnałowe i
półﬁnałowe na szczeblu wojewódzkim również rozgrywane były w Barcinie.
Wówczas gospodynie w składzie Sara
Wachowska i Julia Łącka były bezkonkurencyjne. Tym razem w najważniejszej i
zarazem najtrudniejszej konfrontacji
przy stołach naszym tenisistkom
przyszło zagrać z zawodniczkami z
Chełmna, Laskowic i Rypina. Poza
zasięgiem były dziewczęta z Chełmna,
które dość pewnie ograły wszystkie
rywalki. Barciniankom pozostała walka o
II miejsce z duetem z Laskowic. W
pierwszym meczu na szczeblu półﬁnałowym to podopieczne Wojciecha Kowala
okazały się lepsze. Tym razem rywalki
wzięły rewanż i zwyciężyły w piątej partii,
gwarantując sobie srebro.

IV Klasyﬁkacyjny Turniej Darta 301
Dnia 11 marca 2018 - w minioną
niedzielę - o godzinie 16:30 na
Stadionie Miejskim w Barcinie
rozegrany został IV Klasyﬁkacyjny
Turniej Darta 301 o Puchar Prezesa
Barcińskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji - Leny Patalas. Na starcie
zawodów zjawiła się rekordowa ilość
graczy! Do gry pod tablicami zgłosiło
się 26 darterów! Po blisko pięciu
godzinach bardzo ciekawej walki i
długich pojedynków, najlepszym
okazała się Joachim Zakopiec! Tuż za
jego plecami znaleźli się Przemysław
Gil ze Żnina oraz Kacper Peka z
Bydgoszczy. Zwycięzca IV Turnieju
Klasyﬁkacyjnego Darta 301 otrzymał
pamiątkową statuetkę. Poniżej
najlepsza trójka według caŁego
rankingu :
1. Przemysław Gil (Żnin) - 3240pkt
2. Kacper Peka (Bydgoszcz) - 2885pkt
3. Hubert Uszko (Piechcin) - 2380pkt
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Mistrzostwa województwa
w biegach przełajowych
Dnia 10.03.2018 roku we Włocławku grupa sportowców Barcińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji pod
opieką Andrzeja Luzaka i Rafała
Moritza startowała w Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach przełajowych.
Bardzo dobre wyniki osiągnęli
między innymi Aleksander Grześkowiak, Norbert Naborczyk czy Olga
Jankowska. Oprócz wymienionych
na starcie znaleźli się również Zuzanna Zubel, Maja Mikołajczak, Zoﬁa
Forgiel, Kacper Dec, Natalia Lewandowska, Julia Macina, Mikołaj Kaczmarek oraz Oliwier Nowak.

Mistrzostwa Województwa Kuj-wskoPomorskiego w biegach przełajowych:
Aleksander Grześkowiak - I miejsce (U11)
Olga Jankowska - II miejsce (U11)
Norbert Naborczyk - III miejsce (U13)

Trenerzy
na szkoleniu
w Barcinie
Dnia 03.03.2018 roku na Stadionie
Miejskim w Barcinie siedemnastoosobowa grupa będąca uczestnikami

kursu trenerskiego UEFA B, pod okiem
koordynatora Kujawsko-Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej - Andrzeja
Magowskiego, miała okazję odbyć
zajęcia poglądowe podczas meczu
sparingowego pomiędzy Notecią
Łabiszyn, a Unią Janikowo. Trenerzy
szkolący się w K-PZPN w Bydgoszczy
specjalnie do Barcina przyjechali, aby
zrealizować swoje zajęcia, które pomogą
im w zdobyciu odpowiednich kwaliﬁkacji
trenerskich.

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko
DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski
WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul. Artylerzystów 13
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
www.mdkbarcin.com.pl
ADRES REDAKCJI
ul.Artylerzystów 9
88-190 Barcin
tel. 660 541 452
SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko
27
dokończenie na str. 33
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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
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Konkurs wiedzy o samorządzie

W Urzędzie Miejskim w Barcinie
odbył się konkurs „Wiedzy o
samorządzie terytorialnym” dla
uczniów szkół podstawowych, który
przeprowadziła komisja w składzie
Zastępca Burmistrza Barcina Lidia
Kowal, Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Teresa Wilk i Skarbnik Gminy
Bernadeta Chojnacka. W etapie
gminnym wystartowały trzyosobowe drużyny z Zespołu Szkół w
Barcinie (dwa zespoły) i Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Piechcinie (jeden zespół). Poza
konkursem swoją wiedzę sprawdzili
Julia Maciejewska, Olga Wypijewska i
Jakub Dreżewski z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Z pisemnym
testem złożonym z 40 pytań opracowanych przez inspektora ds. oświaty i
kultury Agnieszkę Antczak najlepiej
poradziła sobie drużyna w składzie

Justyna Kruzel, Antoni Puzio i Amelia
Woźniak z Zespołu Szkół w Barcinie.
Drugie miejsce zajęły Karolina
Słowińska, Agata Popielińska i Amelia
Szewczak ze Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Piechcinie.
Tr z e c i e m i e j s c e z d o b y ł y J u l i a
Mielcarek, Dominika Skibińska i
Wiktoria Kozieł. Uczniów przygotowali Marek Kaczmarek, Barbara
Mróz-Lampka, Ewa Gościńska i Artur
Zamiar. Celem konkursu jest
przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania samorządów lokalnych
oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy
o własnym regionie, jego kulturze,
historii i geograﬁi. Zwycięska drużyna
oraz liderzy zespołów dostali karty
prezentowe empik oraz dyplomy. Do
wszystkich uczestników traﬁły samorządowe gadżety promocyjne. Finał
powiatowy odbył się w dniach 22-23

marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żninie. W kategorii gimnazjów reprezentacja Gminy Barcin
zdobyła III miejsce. W klasyﬁkacji
indywidulanej gimnazjalistka Justyna
Kruzel zajęła drugie miejsce, a
licealista Jakub Dreżewski był trzeci.
Jarosław Drozdowski

10 lat inwestycji Lafarge w PSSE
22 marca 2018 roku w Cementowni
Kujawy podsumowano 10.lecie Lafarge w
Pomorskiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej. W 2008 roku Lafarge w Polsce
otrzymał zezwolenie strefowe umożliwiające rozpoczęcie inwestycji w
Pomorskiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej. W ramach zezwolenia ﬁrma
zobowiązała się do zainwestowania 400
mln zł oraz stworzenia 24 miejsc pracy.
Projekt oﬁcjalnie zakończył się z
początkiem 2018 roku, a nakłady ﬁrmy na
modernizację i rozbudowę Cementowni
Kujawy przekroczyły 411 mln zł. Inwestycja przyczyniła się także do powstania 30
nowych miejsc pracy w Lafarge w Polsce
oraz takiej samej liczby stanowisk po
stronie współpracujących podwykonawców, dostawców i ﬁrm serwisujących.
Inwestycje w ochronę środowiska
(102 mln zł)
·Modernizacja ﬁltrów.
·Zamknięcie hal składowych do produkcji
klinkieru i cementu oraz paliw (jeden z
nielicznych zakładów na świecie z takim
rozwiązaniem).
·Budowa silosu klinkieru i czterech
silosów cementu.
·Stworzenie platformy paliw alternatywnych – dzięki której materiały takie
jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte
opony są przetwarzane w energię, która
dostarcza ponad 80% ciepła niezbędnego
do wypału klinkieru.
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Inwestycje w nowe technologie produkcji
(234 mln zł)
·Instalacja nowego młyna pionowego
przemiału cementu wraz z zasilaniem
energetycznym.
·Zastosowanie kalcynatora liniowego z
wydłużonym czasem spalania paliw.
·Możliwość stałego monitorowania
procesu produkcji, spalania i emisji.
Inwestycje w poprawę jakości produktów i obsługi klienta
(75 mln zł)
·Oddzielny przemiał materiałów do
produkcji cementu, mieszanie, transport
i dwa nowoczesne terminale załadunku
cementu luzem.
·Dodatkowe wagi samochodowe oraz
samoobsługowy system załadunku
cementu luzem.
·Budowa i wyposażenie automatycznego
laboratorium.
·
Instalacje do odciągania i redukcji materiałów w procesie produkcji np.
chloru.
Lafarge jest jednym z wiodących
producentów cementu, kruszyw i betonu
na polskim rynku. Oferujemy szeroki
wachlarz usług oraz rozwiązań dla
budownictwa, infrastruktury, przemysłu
paliwowego oraz gazownictwa.
Jesteśmy częścią globalnego koncernu
LafargeHolcim, który jest obecny w 80

krajach i zatrudnia ponad 90 000 osób na
całym świecie. W Polsce działamy od
ponad 20 lat. Posiadamy ponad 60
zakładów na terenie całego kraju, m.in.:
cementownie, kopalnie i przeładownie
kruszyw oraz wytwórnie betonu i
zatrudniamy ponad 1 500 osób. Dzięki
połączeniu wiedzy eksperckiej oraz
innowacyjnych rozwiązań oferujemy
kompleksowe podejście do projektów
budowlanych na każdym etapie ich
realizacji. Naszym założeniem jest
koncentracja na Kliencie, dążenie do
ciągłego rozwoju osobistego oraz chęć
nieustannego doskonalenia naszych
produktów, rozwiązań i usług. Robimy to
utrzymując najwyższe standardy jakości,
bezpieczeństwa i etyki. Lafarge realizuje
politykę zrównoważonego rozwoju,
łącząc działalność przemysłową z
szacunkiem dla pracowników, lokalnych
społeczności i środowiska naturalnego.
Nasze rozwiązania posiadają certyﬁkacje
zgodną ze standardem ISO 14001 oraz
certyﬁkatem BES 6001.
Więcej informacji na stronach
www.lafarge.pl i
www.lafargeholcim.com

Jarosław Drozdowski

Apartamenty Barcin
MIRAI Development przygotował
ofertę osiedla Apartamenty Barcin
obejmującą 55 mieszkań o powierzchni od 28 do 75 m2 (1-4 pokoi) w
nowoczesnym 5 kondygnacyjnym
budynku przy ul. Artylerzystów 29.
Osiedle będzie posiadało nowoczesną architekturę, dwie cichobieżne windy, własny ogródek, taras
lub loggia, parking i ogrodzenie,
MIRAI Development jest częścią
spółki MIRAI Inwestycje odpowiadającą za działalność deweloperską
na rynku kujawsko-pomorskim.
Więcej informacji o MIRAI Development i osiedlu Apartamenty Barcin
na stronie www.mirai.com.pl
Jarosław Drozdowski

Dzień Sołtysa
Radni Jakub Jurek (Sołtys Mamlicza),
Piotr Niestatek (Sołtys Krotoszyna) i
Janusz Wojtkowiak z Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Burmistrz Barcina Michał Pęziak spotkali
się z sołtysami Gminy Barcin. Na
posiedzenie komisji poświęcone
sprawom bieżącym, naprawie dróg
gminnych i funduszowi sołeckiemu
przybyli pani Maria Boryczka Sołtys Kniei,
pani Hanna Fojutowska Sołtys Zalesia
Barcińskiego, pani Joanna Bierońska
Sołtys Sadłogoszczy, pan Grzegorz
Potempa Sołtys Młodocina, pan
Aleksander Kabaciński Sołtys Piechcina,
pan Piotr Kokocha Sołtys Pturka i pan
Marek Grzeszak Sołtys Szerokiego
Kamienia. Spotkanie było doskonałą
okazją do przekazania Sołtysom i Radom
Sołeckim okolicznościowych życzeń.
Burmistrz Michał Pęziak i Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna
Bartecka napisali: „Z okazji Dnia Sołtysa
Pani oraz Radzie Sołeckiej składamy
najserdeczniejsze życzenia: dużo
zdrowia, szczęścia i optymizmu. Wiemy,
że Pani praca ma wyjątkowy charakter,
to Sołtys jest zarówno gospodarzem, jak
i przedstawicielem wsi, którego
mieszkańcy darzą zaufaniem. Na co dzień
zajmuje się Pani sprawami lokalnych
społeczności, starając się rozwiązywać
problemy i mobilizować do rozwoju

swojej miejscowości. W tym szczególnym dniu Pani i członkom Rady
Sołeckiej życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji w codziennej pracy,
sukcesów w życiu prywatnym i jak
najwięcej powodów do uśmiechu. Niech
Wasze dążenia do zamierzonych celów
nie napotykają na przeszkody, a pełniona
funkcja przynosi wiele satysfakcji.
Życzymy, żeby wzajemna współpraca z
mieszkańcami jak i władzami samorządu
przynosiły radość z realizacji nowych
wyzwań oraz nigdy nie brakowało Wam
wytrwałości, pomysłów na nowe
i nw e s t y c j e i i m p re zy i nt e gru j ą c e
społeczność wiejską. Jednocześnie
dziękujemy za trud, efektywną współpracę z samorządem Gminy i zaangażowanie w codzienną działalność dla
potrzeb środowiska lokalnego.” List
wręczono sołtysom uczestniczącym w
posiedzeniu oraz wysłano nieobecnym –
pani Dorocie Kokocha Sołtysowi Barcina
Ws i , p a n i H a l i n i e O l s z a n o w s k i e j
Sołtysowi Dąbrówki Barcińskiej, pani
Katarzynie Przybylskiej Sołtysowi
Józeﬁnki, pani Monice Zalewskiej Sołtysowi Kani, pani Agnieszce Marolewskiej
Sołtysowi Wolic i panu Tomaszowi Biel
Sołtysowi Złotowa.

Jarosław Drozdowski
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Konkursy przedmiotowe
Na początku roku szkolnego
2017/2018 Kujawsko-Pomorski Kurator
Oświaty Marek Gralik zarządził organizację konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w regionie.
Konkursy są kierowane do uczniów
szczególnie uzdolnionych i wykazujących
szczególne zainteresowanie językiem
polskim, językami obcymi – angielskim,
niemieckim, francuskim rosyjskim i
hiszpańskim oraz historią, matematyką,
ﬁzyką, chemią, biologią, geograﬁą,
informatyką i przyrodą. Sześcioro
uczniów Zespołu Szkół w Barcinie
zostało laureatami lub ﬁnalistami
konkursów przedmiotowych dla
uczniów dotychczasowych gimnazjów w
roku szkolnym 2017/2018. Piotr Marczak
jest laureatem konkursu kuratoryjnego z
matematyki i ﬁzyki. Michał Wojtkowiak
został ﬁnalistą konkursu kuratoryjnego z
ﬁzyki i języka angielskiego. Finalistami
konkursów przedmiotowych są również
Aleksandra Łagocka (chemia), Patrycja
Królczewska (ﬁzyka), Bartosz Halik (język
angielski) i Arkadiusz Jakubowski (język
polski). Agata Popielińska z Piechcina
została ﬁnalistką konkursu z geograﬁi.
Jarosław Drozdowski

Lokalni ambasadorzy sportu
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji
sp. z o.o. zorganizował 20 marca br.
uroczystość wręczenia nagród i
stypendiów sportowych Gminy Barcin za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie o randze
wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Burmistrz Barcina Michał
Pęziak i Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka wręczyli
samorządowe nagrody i stypendia 27
utalentowanym zawodnikom i trenerom,
których przykład i osiągnięcia inspirują
innych do uprawiania sportu i aktywności
ﬁzycznej oraz przyczyniają się do wykorzystania lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej. W 2018 roku nagrody pieniężne
otrzymali trenerzy Wojciech Kowal (tenis
stołowy), Jakub Wojciechowski (bilard),
Rafał Moritz (lekkoatletyka), Mariusz
Suliński (judo) i Jacek Ojczenasz
(pływanie). Nagrodę rzeczową odebrał
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trener lekkoatletyki Andrzej Luzak.
Nagrody sportowe i stypendia traﬁły do
tenisistek Agaty Łożyńskiej, Alicji Gaca i
Julii Łącka, lekkoatletów Norberta
Naborczyka i Nicoli Moritz, bilardzistów
Dominika Wojciechowskiego, Otylii
Basińskiej, Roksany Kistowskiej i Julii
Nowackiej oraz uprawiającego
motocross Michała Kuczyńskiego.
Ponadto nagrody sportowe otrzymały
Lena Drozdowska i Iga Drozdowska
(taniec współczesny), a stypendia
lekkoatletki Olga Jankowska, Olga

Lewandowska, Julia Macina i Natalia
Jordanowska, biegaczka Kamila Maciejewska i trenujący pływanie Martyna
Kucaj, Martyna Ojczenasz, Tomasz Barczyński i Jakub Wesołek. W 2018 roku
komisja stypendialna złożona z radnych
Teresy Wilk, Ewy Kołodziejskiej, Sławomira Zelka i urzędnika Jarosława Drozdowskiego przeanalizowała i zaopiniowała
57 wniosków. Z tegorocznego budżetu
Gminy Barcin przeznaczono na stypendia
i nagrody sportowe 30.000 zł.

Unijne środki na „Zacisze” w Barcinie
W pierwszy dzień wiosny w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu odbyło się
uroczyste podpisanie umów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020. Wśród projektów z
zakresu organizacji wsparcia i opieki dla
seniorów znalazł się Dzienny Dom
Pobytu „Zacisze” w Barcinie. Projekt
społeczny o wartości 1.019.425,98 zł
przygotowany przez pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barcinie uzyskał 937.871,90
zł dotacji. Celem pomysłodawców jest
utworzenie 25 miejsc świadczenia usług
społecznych w Domu Dziennego Pobytu
,,ZACISZE" dla osób niesamodzielnych z
gminy Barcin, powyżej 60-go roku życia,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. DDP będzie nową
formą wsparcia stacjonarnej opieki
dziennej, zapewniającą warunki do
pobudzenia aktywności społecznej,
ﬁzycznej i kulturalnej dla 25 osób. DDP
będzie pełnił funkcje o charakterze
socjalno-bytowym poprzez zabezpieczenie posiłków, możliwość
wykonywania zabiegów higienicznopielęgnacyjnych oraz funkcje opiekuńcze
i specjalistyczne, uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczestników. Placówka
będzie funkcjonowała we wszystkie dni
robocze, co najmniej 8 godzin dziennie.
Jarosław Drozdowski

Zdolny
gimnazjalista
Piotr Marczak, uczeń Zespołu Szkół w
Barcinie, może poszczycić się zdobyciem
tytułów laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z mate-matyki i
ﬁzyki oraz wygraną w powiatowym
Turnieju Słowa „Słowo źródłem inspiracji”. Przewodnicząca Krystyna Bartecka
i Burmistrz Michał Pęziak pogratulowali
Piotrowi doskonałych wyników w
naukach ścisłych i humanistycznych.
Zdolny licealista jest harcerzem, aktorem
zespołu „Lucarna”, liderem barcińskiego
PaTPORT-u i stypendystą projektu
„Prymus Pomorza i Kujaw”.
Jarosław Drozdowski
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Statuetka „Zdrowy Samorząd” dla Barcina
Konkurs „Zdrowy Samorząd” ma na
celu wybór i nagrodzenie jednostek
samorządu terytorialnego w kategorii
gmin, powiatów i województw, które w
sposób najbardziej skuteczny realizują
zadania związane z promocją zachowań
prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i
proﬁlaktyką wybranych schorzeń i ich
czynników ryzyka. W trakcie III Kongresu
Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach
Gmina Barcin otrzymała Statuetkę
„Zdrowy Samorząd” za programy szczepień proﬁlaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym i wirusem HPV
oraz poradnictwo diabetologiczne.
Prestiżowe wyróżnienie odebrały
Zastępca Burmistrza Barcina Lidia Kowal,
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Alicja Wiczewska i Koordynator M-G
Programu Uzależnień Krystyna Błaszak.
W konkursie organizowanym przez
PortalSamorzadowy.pl oraz portal i
magazyn Rynek Zdrowia wyróżniono
województwa: małopolskie, pomorskie,
opolskie i śląskie, powiaty: piotrkowski,
poznański i tczewski oraz miasta: Barcin,
Częstochowa i Mielno. Ostatecznego
wyboru laureatów – ze 160 projektów
zgłoszonych przez 60 jednostek samorządu terytorialnego – dokonała Rada
Konsultacyjna złożona z wybitnych
specjalistów. Gminę Barcin nagrodzono
za następujące programy: „Poradnictwo
Diabetologiczne w Gminie Barcin”, „Program Proﬁlaktyki Szczepień Przeciwko
Wirusowi HPV Stanowiącego Przyczynę
Raka Szyjki Macicy w Powiecie Żnińskim”
i „Program Proﬁlaktyki Zakażeń
Pneumokokowych dla Dzieci z Gminy
Barcin w latach 2014-2017”.
Jarosław Drozdowski

Praktyczna lekcja przedsiębiorczości
Z inicjatywy nauczyciela Zespołu
Szkół w Barcinie Huberta Łukomskiego oraz inspektora ds. działalności gospodarczej Marleny Czerwiak uczniowie pierwszej klasy
Liceum Ogólnokształcącego spotkali
się z pracownikami Urzędu Skarbowego w Żninie Danutą Kanią i Andrzejem Piskorskim. Praktyczna lekcja
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podstaw przedsiębiorczości poświęcona była nauce prawidłowego
wypełniania deklaracji podatkowych
ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień z zakresu elektronicznego
wypełniania obowiązków podatkowych i wysyłania zeznania podatkowego za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej. Drugą część lekcji w

ratuszu poprowadziła Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka, która
opowiedziała licealistom o budżecie
Gminy Barcin na 2018 rok oraz o
wprowadzaniu zmian w planie
dochodów i wydatków.
Jarosław Drozdowski

DODATEK

Dotacje samorządowe 2018
27 lutego br. Burmistrz Barcina
zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 roku. W zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego samorządowe dotacje otrzymały Huﬁec
Pałuki Związku Harcerstwa
Polskiego: Brać harcerska to jedna
wielka rodzina (10228 zł), Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy
Barcin: Barcin: Legenda – Miejsca –
Ludzie (15000 zł), Stowarzyszenie
„Otwarte Umysły”: Sztuka wysoka –
pora się wspinać (1830 zł), Piechcińskie Bractwo Kurkowe: Kultywowanie tradycji bractw kurkowych
(5000 zł), Stowarzyszenie Ekolo-

giczne: Prezentacje na 100-lecie
Niepodległości Polski – Barcin 2018
(3.000 zł) i Regionalna Orkiestra
„Kujawy”: 95-lecie Orkiestry „Kujawy” – koncert jubileuszowy. W
zakresie ochrony i promocji zdrowia,
w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej środki
przyznano Towarzystwu Przyjaciół
Dzieci: Spotkania na cztery łapy
(3000 zł), Kołu powiatowemu
Polskiego Związku Niewidomych:
Białe laski i MY (1800 zł), Stowarzyszeniu „Otwarte Umysły”: Samodzielni w kuchni (1800 zł) i Kołu
terenowemu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków: Skutki niewiedzy

– cukrzyca (1686 zł). PomorskoKujawskie Zrzeszenie Samopomocy
Obywatelskiej Sampo zrealizuje
zadanie: Żywność w darze 2018 (8104
zł) w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i
osób. Oceny merytorycznej i
zaopiniowania ofert konkursowych
dokonała komisja w składzie
Krystyna Błaszak, Agnieszka Antczak
i…
Jarosław Drozdowski
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