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Barcin poza kontrolą

Ostatnia sobota 14 września w domu 
kultury zdecydowanie dedykowana była 
młodym mieszkańcom Barcina i okolic. Na 
scenie ponownie zagościł Rap. Tym razem 
odwiedził Nas numer jeden w tej chwili sceny 
hip hopowej w Polsce – Tymek. Tymoteusz 
Bucki czyli Tymek to niespełna 25 letni polski 
raper, muzyk i autor tekstów. Urodzony w 
Opolu do 2011 roku mieszkał we Włoszech. Po 
powrocie do Polski zajął się muzyką. Jego 
kariera nabrała rozpędu po sukcesie hitu 
„Język Ciała” który w niecały rok osiągnął 
wynik 90 mln wyświetleń na youtube co jest 
najlepszym wynikiem w historii polskiej 
muzyki i 3 wynikiem jeśli chodzi o liczbę 
wyswietleń w ogóle. Płyta „Klubowe” została 
bardzo dobrze przyjęta przez publikę. Znajdu-
ją się na niej także inne wielkie hity jak „Poza 
Kontrolą” i „Romans”. Kariera Tymka w 
ostatnich miesiącach nabrała piorunującego 
tempa. Koncertuje po całym kraju grając 

także na największych festiwalach takich jak 
chociażby Opener. Obecnie pracuje nad 
kolejnymi płytami. Płytę FIT promuje m.in. 
utwór RAINMAN , który w 3 miesiące ma już 
43 mln wyświetleń! W tym samym czasie 
promowany jest inny album, którego nazwy 
jeszcze nie znamy a promuje go kawałek 
„80's”. Śmiało można powiedzieć, że Tymek 
jest najbardziej barwnym nowym polskim 
artysta który pojawił się na rynku muzycznym. 
Współpracuje on z wieloma muzykami z 
polski jak i zagranicy. Na scenie podczas 
koncertu towarzyszył mu hajpmen Big Sajt. 
Jako ciekawostkę warto nadmienić, że od 
marca jego DJ-em i tour managerem jest 
pochodzący z Piechcina Tomasz Gaworski 
czyli DJ Gavor. Wracając do sobotniego 
wieczoru, to koncert Tymka poprzedził 
podobnie jak ostatnio występ tancerzy 
których przygotował Arek Milarski. 

Muzyka filmowa
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Hity filmowe
Dom Kultury w Barcinie nie odpoczywa. Za 

nami kolejny muzyczny weekend. W niedziele 
22 września na scenie wybrzmiał niezwykły 
muzyczny spektakl, którego motywem 
przewodnim była muzyka filmowa. Za nami 
przedsięwzięcie, które przygotowywane było 
na długo przed jego premierą. Koncert 
muzyki filmowej to efekt współpracy Har-
cerskiego Zespołu Iskierki, prowadzonego 
przez panie Tamarę Dolatę i Olgę Skotnicką 
oraz Laboratorium Piosenki pani Katarzyny 
Tomali. Zespoły połączyły siły i stworzyły 
wspólny, muzyczny projekt. Jego efekty 
podziwialiśmy podczas dwóch pokazów w 
Miejskim Domu Kultury w Barcinie w tę 
niedzielę. Podczas dwugodzinnego wido-
wiska dzieci i młodzież wyśpiewały polskie jak 
i zagraniczne przeboje filmowe 
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Narodowe Czytanie 
Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława 
Komorowskiego, kontynuowana przez jego 
następcę, Andrzeja Dudę. Celem akcji jest 
wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, 
zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury 
oraz potrzebę dbałości o polszczyznę, jak również 
popularyzacja czytelnictwa. W roku 2019, spośród 
ponad stu propozycji nadesłanych do Kancelarii 
Prezydenta, para prezydencka wybrała do czy-
tania osiem polskich nowel – „Dobrą Panią” Elizy 
Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Kata-
rynkę” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do 
strażaków” Bruno Schulza, „Orkę” Władysława 
Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Ste-
fana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkie-
wicza oraz „Sawa” Henryka Rzewuskiego. W 
uzasadnieniu wyboru wskazywano zawarte w 
nowelach polskość, uniwersalne treści, oraz 
zawsze aktualna refleksja nad człowiekiem i 
społeczeństwem. W akcję ponownie włączyła się 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, wespół 
z Miejskim Domem Kultury oraz Zespołem Szkół w 
Barcinie. Swój udział mieli także druhny i druhowie 
z I Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama 
Mickiewicza w Barcinie, którzy rozdawali ulotki 
zapraszające na Narodowe Czytanie; ulotki 
rozprowadzali również uczniowie Zespołu Szkół. 
Barcińskie Narodowe Czytanie odbyło się, mimo 
niesprzyjającej aury, dnia 7 września 2019 roku na 
Targowisku Miejskim. Polskie nowele odczytywali: 
Burmistrz Barcina Pan Michał Pęziak – „Mój ojciec 
wstępuje do strażaków” Brunona Schulza, 
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
Pani Agnieszka Kaniuka - „Dym” Marii Ko-
nopnickiej, Kierowniczka Referatu Edukacji, 
Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego 
Pani Lidia Kowal - „Katarynkę” Bolesława Prusa, 
Zastępca Burmistrza Barcina Pan Hubert Łu-
komski - „Orkę” Władysława Reymonta, barcińska 
poetka Pani Zofia Jesionowska - „Dobrą Panią” 
Elizy Orzeszkowej oraz lokalny pisarz Pan 
Wojciech Burdelak - „Sawę” Henryka Rzewus-
kiego. Wydarzenie poprowadzili: Pani Marzena 
Wolska, Dyrektorka Zespołu Szkół w Barcinie, Pani 
Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak oraz Artur 
Jakubowski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury. 
Po zakończeniu czytania widzowie mogli spraw-
dzić swoją wiedzę na temat polskich nowel, biorąc 
udział w quizie z nagrodami. Wszystkim obecnym 
serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na 
kolejną edycję „Narodowego Czytania”.

„Tolerancja, Cud Niepamięci…”
13 września Miejski Dom Kultury w Barcinie gościł 

Stanisława Soykę, śmiało można powiedzieć artystę 
światowego formatu. Wokalista jazzowy i piosenkarz, 
skrzypek, pianista, gitarzysta i kompozytor, poeta. Śpiewać 
zaczął kiedy miał 7 lat. Nie dziwi zatem fakt, że wszystkie 
miejsca w Sali koncertowej były tego dnia zajęte. Co można 
powiedzieć jeszcze o tym artyście ? Wciąż inny wciąż nowy 
a jednocześnie rozpoznawalny od pierwszych nut. Jest 
zwierzęciem muzycznym z charyzmą performera. Z 
zespołem czy solo wkrótce po wejściu na scenę obejmuje 
całkowite panowanie nad publicznością. W jednym z 
licznych wywiadów artysta powiedział „Nie gram dla 
fajerwerków, nie śpiewam by się popisać. Moją ambicją i 
pragnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni dodawały 
otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą mnie 
słuchać. Chcę by wychodzili z koncertu pogodni i 
umocnieni.” I tak właśnie się stało po koncercie w Barcinie. 

Zdjęcia na  str. 5
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Po Formie
Za nami ostatni z cyklu recitali „Po Formie”, które 

odbywały się w Domu Kultury cyklicznie począwszy od 
stycznia. W piątek 21 września wystąpiła Anastazja 
Simińska. Wokalistka młodego pokolenia. Absolwentka 
Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie asystentka w 
klasie śpiewu tej uczelni. Na stałe związana z Teatrem 
Muzycznym ROMA w Warszawie, gdzie już od 26 
października  wcieli się w tytułową rolę w musicalu z 
muzyką Eltona Johna „Aida”. Współpracowała z 
Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Miejskim w 
Lesznie oraz Teatrem Komedia w Warszawie. Sty-
pendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz finalistka 
plebiscytu Gazety Wyborczej w kategorii „Młody Twórca 
Kultury”. Laureatka festiwali w Polsce i za granicą – m.in. 
3. miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Anny 
German w Moskwie, 2. miejsce na 50.Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie. Za dotychczasowe 
wybitne osiągnięcia została wyróżniona specjalnym 
rozdziałem w książce Jana Poprawy „Piosenka, rocznik 
kulturalny”, wydanej przez Muzeum Piosenki Polskiej w 
Opolu. Podczas koncertu w Barcinie wystąpiła z pianistą 
– Adamem Pietrzakiem. 

Urok pałuckich haftów
Tradycja haftu ludowego odchodzi w nie-

pamięć? Nie w Barcinie!  Udowodniły to Panie i 
jeden Pan, którzy wzięli udział w warsztatach haftu 
pałuckiego 23 września w barcińskiej bibliotece. 
Były to już ostatnie zajęcia zorganizowane w 
ramach zadania „Działaj - po pałucku!”. Popro-
wadziła je Pani Jadwiga Dziurgiela, znana hafciarka, 
która po raz kolejny pokazała, że zna się na 
pałuckim hafcie jak nikt inny – i co ważne, potrafi 
swoją wiedzę przekazać.  Pod jej kierunkiem 
uczestnicy warsztatów wybierali wzory, po czym 
kopiowali wybrane formy na tkaninę za pomocą 
kalki; wreszcie nadszedł czas na wyszywanie. Pani 
Jadwiga cierpliwie objaśniała zasady poszcze-
gólnych ściegów używanych w hafcie pałuckim; 
wkrótce zebrani pracowali w skupieniu, pochyleni 
każdy nad swoim haftem. Zajęcia minęły błys-
kawicznie. Uczestnikom warsztatów pałuckie 
wyszywanie tak się spodobało, że postanowili 
spotkać się znów w tym samym gronie – i haftować 
dalej. Paniom i Panu zależy nie tylko, aby dokończyć 
rozpoczęte na zajęciach robótki, włącznie z po-
szydełkowaniem krawędzi – chcą też wyszywać 
kolejne pałuckie hafty. Data kolejnych zajęć została 
ustalona – być może dla któregoś z uczestników 
warsztatów jest to początek nowej pasji? Wyda-
rzenie dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 
2019”.

Kristin Hannah „Wielka samotność”
Wielka samotność Kristin Hannah to kolejna 

książka, o której rozmawiałyśmy na spotkaniu 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych dnia 10 
września 2019 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy w Barcinie. Kristin Hannah urodziła się w 
południowe Kalifornii w USA. Ukończyła wydział 
prawa w Waszyngtonie, obecnie jest pełnoetatową 
pisarką. Ma na koncie wiele bestsellerowych, 
obsypanych nagrodami powieści, m.in. Cudowną 
moc miłości, Jedyną z Archipelagu, Na domowym 
froncie, Nocną drogę, Wyśnione szczęście, czy 
Słowika. Jej  książka Wielka samotność to 
pasjonująca opowieść o nieobliczalnej i bezlitosnej 
Alasce lat 70-tych ubiegłego wieku. Hannah 
oczarowała czytelniczki opisami przepięknej 
alaskańskiej przyrody. Jednak autorka samą Alaskę 
przedstawia nie tylko jako miejsce, które zachwyca, 
ale ukazuje nam również jej negatywne strony. 

Mocny wątek, jak w naszej epoce można żyć bez 
cywilizacji, jak oswoić przyrodę, ile trzeba nabyć 
umiejętności, ile mieć hartu ducha, aby w niej 
przetrwać. To tutaj, na Alaskę, przybywają główni 
bohaterowie, aby rozpocząć nowe życie.  Rodzina 
Allbrightów, która przechodzi kryzys i jest to dla niej 
test na przetrwanie. Hannah opowiadając o ich 
codziennym życiu znakomicie ukazuje syndrom 
sztokholmski. Pokazuje, jak czasami miłość i 
oddanie mogą prowadzić do zguby, jak doś-
wiadczenia wojenne pozbawiają ludzi blasku życia, 
zmieniając je w lęk, łzy, koszmar. Lektura warta 
uwagi, właściwie każdy ją powinien przeczytać, a 
już szczególnie ci, którzy opiekują się osobami 
starszymi lub ci, którzy mają wokół siebie osoby 
chore, czy z nałogami.
Siłą tej książki jest język, jakim została napisana, 
celnie trafiający do odbiorcy. Powieść łatwa w 

interpretacji. Czyta się ją jednym tchem. Zachęcamy 
do lektury. Kolejne zaplanowano na 4 października 
br. o godz. 11:00, a będą to warsztaty poetyckie, 
które poprowadzi Joanna Kuciel-Frydryszak – 
dziennikarka, reporterka, autorka książki Iłła. 
Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie.    

Moderator: Renata Grabowska

Nostalgicznie i wesoło o gwarze
Popołudnie 11 września w Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy Barcin upłynęło pod 
znakiem gwary pałuckiej – a to za sprawą 
warsztatów, które przeprowadził z kilku-
dziesięcioma mieszkańcami naszego miasta i 
gminy Pan Mirosław Binkowski, znawca i 
ceniony propagator gwary. Wcześniej tego 
dnia Pan Mirosław zdradzał sekrety gwary 
młodzieży barcińskich szkół, teraz nadszedł 
czas na osoby dorosłe. Zresztą, w tym 
przypadku o sekretach nie mogło być mowy, 
dla wielu spośród gości gwara była językiem 
dzieciństwa. Z tego powodu zajęcia miały 
bardzo nostalgiczny klimat; nie brakowało 
jednak śmiechu – Pan Binkowski udowodnił, 
że Pałuczanie lubili się śmiać, co widać w 
języku którym się posługiwali. Jako że 
spotkanie miało charakter warsztatowy, Pan 
Binkowski przygotował dla zebranych szereg 
zadań, które musieli wykonać – min. prze-
tłumaczyć fragment tekstu z języka polskiego 
na gwarę, wykazać się znajomością słow-
nictwa gwarowego w konkursie, odmieniać 
czasowniki w gwarze. W międzyczasie Pan 
Binkowski opowiadał o gwarze, zasadach 
wymowy, różnicach między gwarą a językiem 
polskim. Razem z gośćmi ćwiczył wymowę 
gwarową, inną niż w języku polskim. Na 
przykładzie swojej gwarowej wersji „Czer-
wonego Kapturka” pokazał też, jak zabawna 
może być gwara.  Na koniec zaprosi ł 
wszystkich do wspólnego śpiewu gwarowej 
piosenki „Jo to mom szplina na punkcie 
Żnina” oraz jej barcińskiej wersji „Jezdym z 
Barcina, mom feste szplina”, która szcze-
gólnie przypadła do gustu uczestnikom 
warsztatów. 

Gotujemy – po pałucku!
„Szagówki”, czyli kluski ziemniaczane, zupa chlebowa, 

swojska biała kiełbasa, chruściki… brzmi jak menu 
restauracji, prawda? Były to jednak potrawy, które 
przygotowywali dorośli uczestnicy warsztatów kuchni 
pałuckiej zorganizowanych w ramach zadania „Działaj – po 
pałucku!” realizowanego w barcińskiej bibliotece. 
Spotkanie odbyło się 16 września, wyjątkowo nie w biblio-
tece, a w „Kolorowym zakątku” przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Barcinie. Zaplecze kuchenne „Kolorowego zakątka” 
umożliwiło gościom spotkania bezpośrednie uczestni-
czenie w przygotowaniu potraw kuchni pałuckiej. Pod 
kierunkiem Pana Krzysztofa Leśniewskiego biorący udział 
w warsztatach rozdrabniali chleb, kroili mięso, tarli 
ziemniaki, urabiali ciasto. Gdy potrawy były gotowe, 
zajadali ze smakiem, słuchając opowieści Pana Krzysztofa 
o kuchni Pałuczan. Trzeba wiedzieć, że była to kuchnia 
prosta, lecz bardzo smaczna. Dominowały w niej potrawy 
mączne oraz wykonane z ziemniaków – polewki, zupy, 
placki, wszelkiego rodzaju kluski; popularna była świeża i 
kiszona kapusta, ceniono także mleko i jego przetwory. Kto 
miał taką możliwość, przyrządzał samodzielnie wędliny, 
lubiano także słodkie przysmaki- stąd w kuchni pałuckiej 
dużo przepisów na różnego rodzaju wypieki czy przetwory 
z owoców. Co ważne, we współczesnej kuchni regionu 
zachowało się wiele dawnych potraw; w wielu domach są 
one przyrządzane do dziś. Wydarzenie dofinansowane ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „EtnoPolska 2019”.
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Po Formie
Za nami ostatni z cyklu recitali „Po Formie”, które 

odbywały się w Domu Kultury cyklicznie począwszy od 
stycznia. W piątek 21 września wystąpiła Anastazja 
Simińska. Wokalistka młodego pokolenia. Absolwentka 
Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie asystentka w 
klasie śpiewu tej uczelni. Na stałe związana z Teatrem 
Muzycznym ROMA w Warszawie, gdzie już od 26 
października  wcieli się w tytułową rolę w musicalu z 
muzyką Eltona Johna „Aida”. Współpracowała z 
Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Miejskim w 
Lesznie oraz Teatrem Komedia w Warszawie. Sty-
pendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz finalistka 
plebiscytu Gazety Wyborczej w kategorii „Młody Twórca 
Kultury”. Laureatka festiwali w Polsce i za granicą – m.in. 
3. miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Anny 
German w Moskwie, 2. miejsce na 50.Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie. Za dotychczasowe 
wybitne osiągnięcia została wyróżniona specjalnym 
rozdziałem w książce Jana Poprawy „Piosenka, rocznik 
kulturalny”, wydanej przez Muzeum Piosenki Polskiej w 
Opolu. Podczas koncertu w Barcinie wystąpiła z pianistą 
– Adamem Pietrzakiem. 

Urok pałuckich haftów
Tradycja haftu ludowego odchodzi w nie-

pamięć? Nie w Barcinie!  Udowodniły to Panie i 
jeden Pan, którzy wzięli udział w warsztatach haftu 
pałuckiego 23 września w barcińskiej bibliotece. 
Były to już ostatnie zajęcia zorganizowane w 
ramach zadania „Działaj - po pałucku!”. Popro-
wadziła je Pani Jadwiga Dziurgiela, znana hafciarka, 
która po raz kolejny pokazała, że zna się na 
pałuckim hafcie jak nikt inny – i co ważne, potrafi 
swoją wiedzę przekazać.  Pod jej kierunkiem 
uczestnicy warsztatów wybierali wzory, po czym 
kopiowali wybrane formy na tkaninę za pomocą 
kalki; wreszcie nadszedł czas na wyszywanie. Pani 
Jadwiga cierpliwie objaśniała zasady poszcze-
gólnych ściegów używanych w hafcie pałuckim; 
wkrótce zebrani pracowali w skupieniu, pochyleni 
każdy nad swoim haftem. Zajęcia minęły błys-
kawicznie. Uczestnikom warsztatów pałuckie 
wyszywanie tak się spodobało, że postanowili 
spotkać się znów w tym samym gronie – i haftować 
dalej. Paniom i Panu zależy nie tylko, aby dokończyć 
rozpoczęte na zajęciach robótki, włącznie z po-
szydełkowaniem krawędzi – chcą też wyszywać 
kolejne pałuckie hafty. Data kolejnych zajęć została 
ustalona – być może dla któregoś z uczestników 
warsztatów jest to początek nowej pasji? Wyda-
rzenie dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 
2019”.

Kristin Hannah „Wielka samotność”
Wielka samotność Kristin Hannah to kolejna 

książka, o której rozmawiałyśmy na spotkaniu 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych dnia 10 
września 2019 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy w Barcinie. Kristin Hannah urodziła się w 
południowe Kalifornii w USA. Ukończyła wydział 
prawa w Waszyngtonie, obecnie jest pełnoetatową 
pisarką. Ma na koncie wiele bestsellerowych, 
obsypanych nagrodami powieści, m.in. Cudowną 
moc miłości, Jedyną z Archipelagu, Na domowym 
froncie, Nocną drogę, Wyśnione szczęście, czy 
Słowika. Jej  książka Wielka samotność to 
pasjonująca opowieść o nieobliczalnej i bezlitosnej 
Alasce lat 70-tych ubiegłego wieku. Hannah 
oczarowała czytelniczki opisami przepięknej 
alaskańskiej przyrody. Jednak autorka samą Alaskę 
przedstawia nie tylko jako miejsce, które zachwyca, 
ale ukazuje nam również jej negatywne strony. 

Mocny wątek, jak w naszej epoce można żyć bez 
cywilizacji, jak oswoić przyrodę, ile trzeba nabyć 
umiejętności, ile mieć hartu ducha, aby w niej 
przetrwać. To tutaj, na Alaskę, przybywają główni 
bohaterowie, aby rozpocząć nowe życie.  Rodzina 
Allbrightów, która przechodzi kryzys i jest to dla niej 
test na przetrwanie. Hannah opowiadając o ich 
codziennym życiu znakomicie ukazuje syndrom 
sztokholmski. Pokazuje, jak czasami miłość i 
oddanie mogą prowadzić do zguby, jak doś-
wiadczenia wojenne pozbawiają ludzi blasku życia, 
zmieniając je w lęk, łzy, koszmar. Lektura warta 
uwagi, właściwie każdy ją powinien przeczytać, a 
już szczególnie ci, którzy opiekują się osobami 
starszymi lub ci, którzy mają wokół siebie osoby 
chore, czy z nałogami.
Siłą tej książki jest język, jakim została napisana, 
celnie trafiający do odbiorcy. Powieść łatwa w 

interpretacji. Czyta się ją jednym tchem. Zachęcamy 
do lektury. Kolejne zaplanowano na 4 października 
br. o godz. 11:00, a będą to warsztaty poetyckie, 
które poprowadzi Joanna Kuciel-Frydryszak – 
dziennikarka, reporterka, autorka książki Iłła. 
Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie.    

Moderator: Renata Grabowska

Nostalgicznie i wesoło o gwarze
Popołudnie 11 września w Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy Barcin upłynęło pod 
znakiem gwary pałuckiej – a to za sprawą 
warsztatów, które przeprowadził z kilku-
dziesięcioma mieszkańcami naszego miasta i 
gminy Pan Mirosław Binkowski, znawca i 
ceniony propagator gwary. Wcześniej tego 
dnia Pan Mirosław zdradzał sekrety gwary 
młodzieży barcińskich szkół, teraz nadszedł 
czas na osoby dorosłe. Zresztą, w tym 
przypadku o sekretach nie mogło być mowy, 
dla wielu spośród gości gwara była językiem 
dzieciństwa. Z tego powodu zajęcia miały 
bardzo nostalgiczny klimat; nie brakowało 
jednak śmiechu – Pan Binkowski udowodnił, 
że Pałuczanie lubili się śmiać, co widać w 
języku którym się posługiwali. Jako że 
spotkanie miało charakter warsztatowy, Pan 
Binkowski przygotował dla zebranych szereg 
zadań, które musieli wykonać – min. prze-
tłumaczyć fragment tekstu z języka polskiego 
na gwarę, wykazać się znajomością słow-
nictwa gwarowego w konkursie, odmieniać 
czasowniki w gwarze. W międzyczasie Pan 
Binkowski opowiadał o gwarze, zasadach 
wymowy, różnicach między gwarą a językiem 
polskim. Razem z gośćmi ćwiczył wymowę 
gwarową, inną niż w języku polskim. Na 
przykładzie swojej gwarowej wersji „Czer-
wonego Kapturka” pokazał też, jak zabawna 
może być gwara.  Na koniec zaprosi ł 
wszystkich do wspólnego śpiewu gwarowej 
piosenki „Jo to mom szplina na punkcie 
Żnina” oraz jej barcińskiej wersji „Jezdym z 
Barcina, mom feste szplina”, która szcze-
gólnie przypadła do gustu uczestnikom 
warsztatów. 

Gotujemy – po pałucku!
„Szagówki”, czyli kluski ziemniaczane, zupa chlebowa, 

swojska biała kiełbasa, chruściki… brzmi jak menu 
restauracji, prawda? Były to jednak potrawy, które 
przygotowywali dorośli uczestnicy warsztatów kuchni 
pałuckiej zorganizowanych w ramach zadania „Działaj – po 
pałucku!” realizowanego w barcińskiej bibliotece. 
Spotkanie odbyło się 16 września, wyjątkowo nie w biblio-
tece, a w „Kolorowym zakątku” przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Barcinie. Zaplecze kuchenne „Kolorowego zakątka” 
umożliwiło gościom spotkania bezpośrednie uczestni-
czenie w przygotowaniu potraw kuchni pałuckiej. Pod 
kierunkiem Pana Krzysztofa Leśniewskiego biorący udział 
w warsztatach rozdrabniali chleb, kroili mięso, tarli 
ziemniaki, urabiali ciasto. Gdy potrawy były gotowe, 
zajadali ze smakiem, słuchając opowieści Pana Krzysztofa 
o kuchni Pałuczan. Trzeba wiedzieć, że była to kuchnia 
prosta, lecz bardzo smaczna. Dominowały w niej potrawy 
mączne oraz wykonane z ziemniaków – polewki, zupy, 
placki, wszelkiego rodzaju kluski; popularna była świeża i 
kiszona kapusta, ceniono także mleko i jego przetwory. Kto 
miał taką możliwość, przyrządzał samodzielnie wędliny, 
lubiano także słodkie przysmaki- stąd w kuchni pałuckiej 
dużo przepisów na różnego rodzaju wypieki czy przetwory 
z owoców. Co ważne, we współczesnej kuchni regionu 
zachowało się wiele dawnych potraw; w wielu domach są 
one przyrządzane do dziś. Wydarzenie dofinansowane ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „EtnoPolska 2019”.
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Z etykietą za pan brat

18 września 2019 roku w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Barcinie odbyło się spotkanie z 
elementami warsztatu pn. „Etykieta wg Wa-
lewskiego”. Gościliśmy Łukasza Walewskiego 
pisarza, dziennikarza radiowej Trójki, który 
prowadzi audycje „Trzecie oblicze dyplomacji”, 
„Trzy strony świata” i „Europa od kuchni”. Łukasz 
Walewski jest autorem książki „Przywitaj się z 
królową.  Gafy,  wpadki ,  faux pas…” oraz 
współautorem publikacji „Polski most szpiegów” i 
„Ambasadorowie. Czego nie powie ci królowa”. 
Niezależnie od tego, czy jesteśmy zaproszeni na 
kolację do eleganckiej restauracji, czy wybieramy 
się do znajomych na obiad, wymagany jest 
odpowiedni dress code i … zasady savoir vivre'u. W 
każdym wypadku obowiązuje nas etykieta. O niej to 
właśnie w przewrotny sposób opowiadał barciń-
skiej społeczności Łukasz Walewski. Poprzezkulisy 
fascynującego świata międzynarodowej dyplomacji 
oprowadził zebranych po świecie savoir vivre'u. 
Przybliżył zgromadzonym sztukę konwersacji i 
dyplomacji. Publiczność z dużym zaintereso-
waniem wysłuchała jak, począwszy od  zaproszeń, 
zorganizować przyjęcie, aby wszyscy czuli się 
komfortowo, aby osoby ze sobą skonfliktowane nie 
zepsuły sobie i pozostałym 

uroczystości. Jak wybrnąć z sytuacji, w której 
obecność konkretnego gościa mogłaby spo-
wodować skandal i przyćmić całe wydarzenie. Pan 
Łukasz mówił o tym, w jakim porządku witać gości, 
czego nie dawać w prezencie, jak wznosić toasty, 
wspomniał o różnicach kulturowych. Przed-sta-
wiając liczne anegdoty dyplomatyczne prze-
konywał słuchaczy, że inni też popełniają błędy, a 
my sami musimy starać się robić ich trochę mniej. Na 
przykładzie przypadków foux pas popełnionych 
przez słynnych polityków prelegent uczył sztuki 
bycia i obycia. Uczestnicy spotkania, w formie 
zabawy, doszukiwali się w przedstawianych 
scenkach gaf czy nietaktów. Łukasz Wasilewski 
podpowiadał,  jak radzić  sobie w różnych 
nieoczekiwanych sytuacjach, a wszelkie wpadki, 
przejęzyczenia, niezręczności, wtopy, kiksy, mniej 
lub bardziej przemyślane katastrofy towarzyskie 
obracać w żart,  gdyż gafy popełnial iśmy, 
popełniamy i popełniać będziemy. Wydarzenie 
zorganizowane w ramach projektu „Biblioteka ze 
smakiem”, przedsięwzięcia dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
w ramach programu Partnerstwo dla książki.

Renata Grabowska

„Biblioteka ze smakiem”

4 września,  po wakacyjnej  przerwie,  w 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło 
się spotkanie organizowane w ramach projektu 
„Biblioteka ze smakiem”. Zadanie, dofinansowane 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla 
Książki, proponuje użytkownikom biblioteki 
ciekawe wydarzenia związane z szeroko pojmo-
waną sztuką kulinarną oraz kuchnią – nieraz 
pojmowaną w niezbyt stereotypowy sposób. Tak 
właśnie było na wrześniowym spotkaniu, którego 
gościem była Pani Manula Kalicka – ceniona pisarka 
i dziennikarka, właścicielka agencji literackiej. Pani 
Kalicka w niezwykle interesujący sposób opo-
wiedziała zebranym nie tylko o swojej twórczości, 
ale także o tym, jak pisanie i wydawanie książki 
wygląda... od kuchni. Goście dowiedzieli się więc, 
jak przebiega proces wyboru książki spośród wielu 
nadesłanych do redakcji wydawnictwa rękopisów; 
Pani Manula zaznaczyła tu, że łatwiej tu jest 
autorkom – kobietom – debiutującym pisarzom - 
mężczyznom znacznie trudniej się przebić. Była 
także mowa o takich kwestiach jak wybór tytułu 
książki, korekta i redakcja, wreszcie promocja 
wydanej już książki. Pisarka opowiedziała również o 
festiwalach literackich, które dla wielu twórców są 
okazją dla nabywania doświadczeń oraz spotkań z 
innymi ludźmi pióra; szczególnie ciepło wspo-
minała tu Festiwal Literatury Kobiecej w Siedlcach 
(już nieistniejący) – była jedną z pomysłodawczyń 
imprezy. Oczywiście pojawiło się wiele pytań od 
publiczności, na które Pani Kalicka chętnie 
odpowiadała. Wypisywała również autografy oraz 
dedykacje w swoich książkach, które można było 
kupić w trakcie spotkania.

Wędkarski wrzesień
Kolega Dawid Krawczyk z Koła Nr 71 Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Barcinie wygrał zawody 
wędkarskie o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZW w 
Bydgoszczy Leszka Orzechowskiego. Spławikowy 
konkurs w kategorii senior z udziałem 39 wędkarzy 
odbył się 8 września br. na kanale noteckim w 
Antoniewie. Rywalizowano w ramach Spławikowego 
Grand Prix Okręgu zorganizowanego przez Okręgowy 
Kapitanat Sportowy. Mieszkaniec Piechcina z 
wynikiem 6,690 kg złowiony ryb odniósł zdecydowane 
zwycięstwo. W ostatnią sobotę lata Zarząd Koła Nr 71 
PZW w Barcinie zorganizował IV rundę Grand Prix Koła 
2019 w wędkarstwie spławikowym. Czterogodzinny 
konkurs odbył się w Antoniewie. Na łowisku Polskiego 
Związku Wędkarskiego rywalizowało 10 wędkarzy. 
Osoby nie posiadające składki na ochronę i zagospo-
darowanie wód, wniosły opłatę konkursową. Zawody 
wygrał Tomasz Słomowicz – 4590 pkt, przed Dawidem 
Krawczykiem – 2890 pkt i Waldemarem Noskiem – 1970 
pkt. Cała trójka otrzymała pamiątkowe puchary. 
Reszta wędkarzy wypadła gorzej i osiągnęła słabsze 
wyniki: Janusz Kwiatkowski – 780 pkt., Henryk 
Jendrzejczak – 530 pkt., Andrzej Wiśniewski – 500 pkt., 
Marian Wieczorek – 470 pkt., Ryszard Kokocha – 450 
pkt., Mirosław Nosek i Andrzej Kowalczyk po 420 pkt. 
Ostatnia runda cyklu wyłoniła zwycięzcę całego Grand 
Prix Koła 2019, którym został Skarbnik Koła Tomasz 
Słomowicz.

Jarosław Drozdowski

Wizyta studyjna
2 września do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy Barcin z wizyta studyjną przybyły biblio-
tekarki z województwa pomorskiego. Po oficjal-
nym powitaniu przez Panią Dyrektor Grażynę 
Szafraniak oraz Zastępcę Bur-mistrza Barcina Pana 
Huberta Łukomskiego goście zostali zaproszeni do 
czytelni, gdzie przy kawie i pysznym rogaliku zapoz-
nali się z historią i działalnością barcińskiej książnicy, 
którą przedstawiła Pani Szafraniak.

Następnie bibliotekarki zostały oprowadzone po 
przestrzeni książnicy; nie brakowało tu wielu pytań i 
ożywionych rozmów między gośćmi a barcińskimi 
bibliotekarkami.



98

Z etykietą za pan brat

18 września 2019 roku w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Barcinie odbyło się spotkanie z 
elementami warsztatu pn. „Etykieta wg Wa-
lewskiego”. Gościliśmy Łukasza Walewskiego 
pisarza, dziennikarza radiowej Trójki, który 
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Walewski jest autorem książki „Przywitaj się z 
królową.  Gafy,  wpadki ,  faux pas…” oraz 
współautorem publikacji „Polski most szpiegów” i 
„Ambasadorowie. Czego nie powie ci królowa”. 
Niezależnie od tego, czy jesteśmy zaproszeni na 
kolację do eleganckiej restauracji, czy wybieramy 
się do znajomych na obiad, wymagany jest 
odpowiedni dress code i … zasady savoir vivre'u. W 
każdym wypadku obowiązuje nas etykieta. O niej to 
właśnie w przewrotny sposób opowiadał barciń-
skiej społeczności Łukasz Walewski. Poprzezkulisy 
fascynującego świata międzynarodowej dyplomacji 
oprowadził zebranych po świecie savoir vivre'u. 
Przybliżył zgromadzonym sztukę konwersacji i 
dyplomacji. Publiczność z dużym zaintereso-
waniem wysłuchała jak, począwszy od  zaproszeń, 
zorganizować przyjęcie, aby wszyscy czuli się 
komfortowo, aby osoby ze sobą skonfliktowane nie 
zepsuły sobie i pozostałym 

uroczystości. Jak wybrnąć z sytuacji, w której 
obecność konkretnego gościa mogłaby spo-
wodować skandal i przyćmić całe wydarzenie. Pan 
Łukasz mówił o tym, w jakim porządku witać gości, 
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Renata Grabowska

„Biblioteka ze smakiem”
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Wędkarski wrzesień
Kolega Dawid Krawczyk z Koła Nr 71 Polskiego 
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Jarosław Drozdowski

Wizyta studyjna
2 września do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy Barcin z wizyta studyjną przybyły biblio-
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nym powitaniu przez Panią Dyrektor Grażynę 
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Huberta Łukomskiego goście zostali zaproszeni do 
czytelni, gdzie przy kawie i pysznym rogaliku zapoz-
nali się z historią i działalnością barcińskiej książnicy, 
którą przedstawiła Pani Szafraniak.
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ożywionych rozmów między gośćmi a barcińskimi 
bibliotekarkami.
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O emocjach w bibliotece
W miesiącu wrześniu bibliotekarki z 

Oddziału dla dzieci  i młodzieży barcińskiej 
biblioteki przygotowały specjalne warsztaty 
pt. „O emocjach” dla klas I-III z Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Barcinie. Podczas zajęć dzieci 
zostały zaproszone do wspólnej dyskusji, o 
tym, co to są emocje i do czego są nam 
potrzebne w życiu codziennym. Wstępem do 
rozmowy o uczuciach było krótkie opo-
wiadanie pt. „Kubuś Puchatek – bawimy się w 
piratów”. Dzieci starały się określić jakie 
emocje towarzyszyły bohaterom opowia-
dania podczas wyprawy i w momencie gdy 
znalazły skarb piratów. Następnie zadaniem 
uczestników warsztatów było wyjaśnienie 
znaczenia różnych emocji i podzielenie ich na 
dwie grupy uczuć: przyjemnych i przykrych. 
Dzieci starały się również określić jakie uczu-
cia kryją się pod buźkami emotek. Podczas 
zajęć nie zabrakło wspólnej zabawy w 
„Pomidora” czy też naśladowania różnych 
minek by rozśmieszyć przeciwnika. Podsu-
mowaniem każdej lekcji była wspólna 
rozmowa o tym jakie emocje towarzyszyły 
dzieciom podczas wspólnej zabawy. 

Justyna Pałka

Bajkoczytanie z małymi książkożercami
W ramach obchodów „Ogólnopolskiego 

Dnia Przedszkolaka”, bibliotekarki z Oddziału 
dla dzieci i młodzieży barcińskiej biblioteki 
zaprosiły dzieci z Przedszkola nr 2 i 3 w 
Barcinie na wspólne czytanie bajek. Co 
prawda przedszkolaki obchodziły swoje 
święto 20 września, jednak grup przedszkol-
nych jest tak dużo, że świętujemy jeszcze w 
tym tygodniu. Przedszkolaków witała dy-
rektor biblioteki Pani Grażyna Szafraniak, 
proponując dzieciom udział w projekcie „Z 
książką na start”. W ramach projektu dzieci z 
roczników od 2013 do 2016 mogą odebrać w 
bibliotece pakiet książek, gadżety oraz kartę, 
na której za każdą wizytę w bibliotece 
przyklejają naklejkę z delfinkiem. Zbierając 
naklejki na karcie czytelniczej dziecko może 
otrzymać specjalny Dyplom Małego Czytel-
nika. Następnie bibliotekarka Pani Justyna 
Pałka i Joanna Kujawa-Drozdowska wpro-
wadzały dzieci w świat bajek czytając o 
przygodach „Jasia i Małgosi” używając 
paluszkowych pacynek, czy też czytając o 
przezabawnych przygodach zwariowanej 
krowy. Mama Mu to krowa, która przeżywała 
wyjątkowe przygody. Opowiadanie pt. „Ma-
ma Mu czyta” miało uświadomić dzieciom, że 
czytanie  ks iążek może być ogromną 
przyjemnością ale też przygodą.  Po 
wysłuchaniu bajek dzieci miały możliwość 
oglądania książeczek dzięki którym mogą 
nauczyć się czytać.  Największym zaintere-
sowaniem wśród chłopców cieszyły się 
książki pt. „Planety. Przygoda Lego w praw-
dziwym  świecie”, „Na ratunek. Przygoda 
Lego”, „Star Wars. Dzielny R-2”, „Ninjago”, 
„Straż pożarna”, „Żołnierz”, „Wojsko 
polskie”. Natomiast wśród dziewczynek takie 
jak: „Martynka. W samolocie”, „My little Po-
ny. Samotna imprezka”, „Tajemniczy skarb”, 
„Wissper. O czym marzy słoń?”, „Basia i 
słodycze” oraz „Barbie. Lodowy smok”.

Justyna Pałka
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Mistrzostwa Polski UKS w bilardzie!
W dniach 20-22.09.2019 roku w 

Żninie podczas zmagań bilardowych 
w Mistrzostwach Polski Uczniow-
skich Klubów Sportowych wystarto-
wali nasi zawodnicy - BOSiR Bila 
Piechcin! W kategorii "pupile" wśród 
dziewcząt Wicemistrzynią Polski 
została Otylia Basińska! Wśród chłop-
ców - w kategorii "pupile" również 
Wicemistrzem Polski został Dominik 
Wojciechowski. W rozgrywkach 
drużynowych dziewcząt - w składzie: 
Otylia Basińska, Julia Nowacka, Rok-
sana Kistowska oraz Nadia Bryw-
czyńska - Piechcinianki mogą poch-
walić się brązowym medalem! W 
przypadku chłopców - rywalizacji 
drużynowej - było to 7. miejsce. 
Wartym uwagi jest jeszcze fakt, że 9. 
miejsce w kategorii juniorek zajęła 
Julia Nowacka, 9. miejsce w kategorii 
juniorów młodszych wywalczył 
Olivier Pipin. W tych mistrzostwach 
dobrze zaprezentowali się - Klaudia 
Pietruszewska, Adam Woźniak, 
Mateusz Brejski, Kacper Brejski oraz 
Alan Pipin! Wielkie brawa i gratulacje!
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Biegali po raz VII
Od siemiu lat wrzesień w Barcinie koja-

rzony jest z bieganiem, albowiem z powo-
dzeniem o tym czasie organizowana jest 
impreza z cyklu Barcin Biega. W tym roku 
impreza zgromadziła ponad 400 biegaczy. 
Tuż po oficjalnym otwarciu imprezy, której 
dokonał prezes BOSiRU Krzysztof Wolski 
maluchy z Przedszkola Nr 1 w Barcinie i 
Przedszkola w Piechcinie pobiegły pod 
hasłem „Jeśli serce szanujesz, zdrowie zysku-
jesz”. Przedszkolaki propagowały tym 
samym aktywność fizyczną i zdrowy styl życia 
jako najprostszy środek ochrony serca. 
Wszystko to w ramach zbliżającego się 
Światowego dnia serca, który obchodzony 
jest obchodzony od 2000 roku w ostatnią 
niedzielę września. Wracamy na bieżnie, na 
której biegali wszyscy, i mali i duzi. Najmłodsi 
na 100, 300, 600, 1000 oraz 2000 metrów. 
Atrakcje dla dzieci uzupełnił dmuchany plac 
zabaw oraz animatorzy O godzinie 13:00 ze 
stadionu wystartowały dwa biegi główne na 
dystansie 5 i 10 kilometrów, które poprzedziła 
energiczna rozgrzewka. Trasa prowadziła 
ulicami Barcina do lasu Krotoszyńskiego, 
następnie do Sadłogoszczy i z powrotem. 
Piętnaście minut po starcie biegaczy, w swoją 
trasę wyruszyli także kijkarze, ich trasa 

wynosiła 5 kilometrów. Pierwsi biegacze na 
linii mety pojawili się już ok. 18 minut po 
starcie. Jako pierwszy 5 kilometrową trasę 
przebiegł Paweł Swiątkowski z Trzemeszna. 
Jako drugi na mecie pojawił się Michał Głon z 
Inowrocławia. Trzeci był Bartosz Budnik, 
także z Inowrocławia. Najbardziej wymaganą 
i zarazem najdłuższą trasę 10 km, najszybciej 
pokonał Zbigniew Kledzik z Chomiąży 
Szlacheckiej. Drugi na linii mety pojawił się 
Maciej Maćkowski ze Żnina. Trzeci był Tomasz 
Mruk z Bydgoszczy. Marsz Nordic Walking 
wygrał Kacper Stawicki z Mierucina. Jako 
drugi linie mety przekroczył Grzegorz Nowak 
z Piechcina trzecia była Agnieszka Mielecka z 
Gąsawy. Najszybszą mieszkanką gminy Barcin 
została Kamila Maciejewska, a mieszkańcem 
Błażej Gregor. Drużynowo podium wyglądało 
następująco: Trzecie miejsce Ślimaki Barcin, 
drugie Aniro Run Team i pierwsze Pałuki 
Running Team. Szczegółowe wyniki z 
podziałem na kategorie wiekowe dostępne 
są na stronie internetowej www.sport-
timing.pl. W tym roku podczas Barcińskiego 
Biegania miał także miejsce wielki finał zbiórki 
pieniężnej dla pani Justyny Małeckiej, która 
zmaga się z chorobą nowotworową. Komitet 
społeczny „Zawsze pomocni” przygotował 
dla uczestników kilka ciekawych licytacji oraz 
słodki i pożywny kiermasz. Kwota jaką 
zebrano tego dnia i która wesprze leczenie 
pani Justyny to blisko 8 tysięcy złotych. 

Dokończenie na str. 13
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na 100, 300, 600, 1000 oraz 2000 metrów. 
Atrakcje dla dzieci uzupełnił dmuchany plac 
zabaw oraz animatorzy O godzinie 13:00 ze 
stadionu wystartowały dwa biegi główne na 
dystansie 5 i 10 kilometrów, które poprzedziła 
energiczna rozgrzewka. Trasa prowadziła 
ulicami Barcina do lasu Krotoszyńskiego, 
następnie do Sadłogoszczy i z powrotem. 
Piętnaście minut po starcie biegaczy, w swoją 
trasę wyruszyli także kijkarze, ich trasa 

wynosiła 5 kilometrów. Pierwsi biegacze na 
linii mety pojawili się już ok. 18 minut po 
starcie. Jako pierwszy 5 kilometrową trasę 
przebiegł Paweł Swiątkowski z Trzemeszna. 
Jako drugi na mecie pojawił się Michał Głon z 
Inowrocławia. Trzeci był Bartosz Budnik, 
także z Inowrocławia. Najbardziej wymaganą 
i zarazem najdłuższą trasę 10 km, najszybciej 
pokonał Zbigniew Kledzik z Chomiąży 
Szlacheckiej. Drugi na linii mety pojawił się 
Maciej Maćkowski ze Żnina. Trzeci był Tomasz 
Mruk z Bydgoszczy. Marsz Nordic Walking 
wygrał Kacper Stawicki z Mierucina. Jako 
drugi linie mety przekroczył Grzegorz Nowak 
z Piechcina trzecia była Agnieszka Mielecka z 
Gąsawy. Najszybszą mieszkanką gminy Barcin 
została Kamila Maciejewska, a mieszkańcem 
Błażej Gregor. Drużynowo podium wyglądało 
następująco: Trzecie miejsce Ślimaki Barcin, 
drugie Aniro Run Team i pierwsze Pałuki 
Running Team. Szczegółowe wyniki z 
podziałem na kategorie wiekowe dostępne 
są na stronie internetowej www.sport-
timing.pl. W tym roku podczas Barcińskiego 
Biegania miał także miejsce wielki finał zbiórki 
pieniężnej dla pani Justyny Małeckiej, która 
zmaga się z chorobą nowotworową. Komitet 
społeczny „Zawsze pomocni” przygotował 
dla uczestników kilka ciekawych licytacji oraz 
słodki i pożywny kiermasz. Kwota jaką 
zebrano tego dnia i która wesprze leczenie 
pani Justyny to blisko 8 tysięcy złotych. 

Dokończenie na str. 13



Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych 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 jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, 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 -zamie-
szkuje 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 Piech-
cin 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 zurbanizo-
wane - 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: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

Przedszkole nr 1 w Barcinie 
ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 15 

Przedszkole nr 2 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 54 

Przedszkole nr 3 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93 

Przedszkole w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
ul. Plac 1.Maja 8, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 22 69 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92 

Ośrodek Zdrowia 
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98 

Pogotowie Ratunkowe 
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

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. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

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

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

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 
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Dożynki gminne w Złotowie
W sobotę, 31 sierpnia 2019 roku, rolnicy i mieszkańcy 

Gminy Barcin świętowali  w sołectwie Złotowo 
zakończenie żniw i najważniejszych prac polowych. 
Dożynki gminne zorganizowane przez Miejski Dom 
Kultury rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną 
przez księdza Arkadiusza Wzięcha proboszcza parafii pw. 
św. Jakuba Większego w Barcinie i księdza Grzegorza 
Makowskiego proboszcza parafii pw. św. Marii Mag-
daleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym. Po 
eucharystii głos zabrali Burmistrz Michał Pęziak i 
Wicestarosta Andrzej Hłond. Pani Anna Falkowska 
odczytała list wojewody kujawsko-pomorskiego. W 
trakcie obrzędu dożynkowego Burmistrz Michał Pęziak i 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak 
odebrali wieńce od 14 delegacji sołecki oraz chleb od 
starościny i starosty dożynek Marii Gamelskiej i Grzegorza 
Kaczmarka. Przyjmowanie wieńców i dzielenie chlebem, 
gwarantujące ciągłość tradycji, jest wyrazem szacunku dla 
naturalnego rytmu życia i solidarności społeczności 
lokalnej. Samorządowcy podziękowali rolnikom, w tym 
państwu Marcie i Łukaszowi Szal za udział w jednym z 
najbarwniejszych i najpiękniejszych świąt roku rolniczego, 
które gromadzi mieszkańców gminy przed wieńcami oraz 
chlebem, symbolizującymi trud pracy na roli, urodzaj i 
bogactwo natury. Przed uczestnikami święta plonów 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska – jeden z 
największych i najstarszych zespołów folklorystycznych w 
regionie, Zespół wokalny Brzozowiacy z Brzozy oraz 
Polski Elvis Mirosław Deredas. Konkursową prezentację 
najpiękniejszych sołeckich wieńców dożynkowych, której 
celem jest kultywowanie tradycji i obrzędów dożyn-
kowych, wygrało sołectwo Pturek przed Krotoszynem i 
Wolicami. Dla uczestników święta plonów przygotowano 
konkursy (slalom kosiarką i poszukiwanie jajek w stogu 
siana), loterię kotylionową, dmuchany plac zabaw, stoiska 
handlowe i gastronomiczne, poczęstunek od kół 
gospodyń wiejskich, grochówkę i zabawę taneczną. 
Starościna dożynek pani Maria Gamelska z mężem 
Sławomirem posiadają w Złotowie gospodarstwo rolne o 
powierzchni 22 ha, odziedziczone po rodzicach pana 
Sławomira. Gospodarstwo prowadzone od 1997 roku, jest 
obecnie nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Stado 
liczy 30 sztuk, w tym 20 sztuk krów dojnych. Rocznie 
odstawianych jest 7000 litrów mleka od krowy. Mleko 
odbiera Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska CUIAVIA w 
Inowrocławiu. Państwo Gamelscy uprawiają kukurydzę, 
lucernę i jęczmień jary. Produkcja roślinna przeznaczona 
jest na potrzeby hodowli zwierzęcej. Część uzyskiwanych 
plonów (pszenica) jest sprzedawana. Gospodarstwo 
wyposażone jest w niezbędne maszyny i urządzenia 
rolnicze. Państwo Gamelscy pozyskali środki unijne na 
modernizację gospodarstwa. Rolnicy zwiedzają targi 
rolne w Poznaniu, Minikowie, Bielicach i Żninie. Pani Maria 
od 2011 roku działa w Radzie Sołeckiej Złotowa, dora-
dzając, opiniując i wspomagając działania sołtysa. 
Państwo Gamelscy mają dwoje dorosłych dzieci Bartosza i 
Julię. Starosta dożynek pan Grzegorz Kaczmarek 
prowadzi w Złotowie gospodarstwo rolne o powierzchni 
23 ha, odziedziczone po rodzicach Zofii i Jerzym. 
Gospodarstwo przejęte w 2001 roku jest nastawione na 
hodowlę bydła opasowego i trzody chlewnej w cyklu 
zamkniętym. Rocznie odstawianych jest 10 byków i 100 
tuczników do punktów skupu w Krotoszynie i Mogilnie. 
Pan Grzegorz uprawia pszenżyto, kukurydzę i jęczmień 
jary. Produkcja roślinna na gruntach ornych od III do IV 
klasy bonitacji przeznaczona jest na paszę dla potrzeb 
hodowli zwierzęcej. W dobrych latach część uzyski-
wanych plonów (kukurydza) jest sprzedawana. Gospo-
darstwo wyposażone jest w niezbędne maszyny i 
urządzenia rolnicze. Pan Grzegorz uczestniczy w szkole-
niach branżowych i jako zwiedzający w targach rolnych w 
Minikowie i Żninie.

Jarosław Drozdowski



Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych 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 jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, 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 -zamie-
szkuje 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 Piech-
cin 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 zurbanizo-
wane - 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: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

Przedszkole nr 1 w Barcinie 
ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 15 

Przedszkole nr 2 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 54 

Przedszkole nr 3 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93 

Przedszkole w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
ul. Plac 1.Maja 8, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 22 69 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92 

Ośrodek Zdrowia 
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98 

Pogotowie Ratunkowe 
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

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. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

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

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

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 
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Dożynki gminne w Złotowie
W sobotę, 31 sierpnia 2019 roku, rolnicy i mieszkańcy 

Gminy Barcin świętowali  w sołectwie Złotowo 
zakończenie żniw i najważniejszych prac polowych. 
Dożynki gminne zorganizowane przez Miejski Dom 
Kultury rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną 
przez księdza Arkadiusza Wzięcha proboszcza parafii pw. 
św. Jakuba Większego w Barcinie i księdza Grzegorza 
Makowskiego proboszcza parafii pw. św. Marii Mag-
daleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym. Po 
eucharystii głos zabrali Burmistrz Michał Pęziak i 
Wicestarosta Andrzej Hłond. Pani Anna Falkowska 
odczytała list wojewody kujawsko-pomorskiego. W 
trakcie obrzędu dożynkowego Burmistrz Michał Pęziak i 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak 
odebrali wieńce od 14 delegacji sołecki oraz chleb od 
starościny i starosty dożynek Marii Gamelskiej i Grzegorza 
Kaczmarka. Przyjmowanie wieńców i dzielenie chlebem, 
gwarantujące ciągłość tradycji, jest wyrazem szacunku dla 
naturalnego rytmu życia i solidarności społeczności 
lokalnej. Samorządowcy podziękowali rolnikom, w tym 
państwu Marcie i Łukaszowi Szal za udział w jednym z 
najbarwniejszych i najpiękniejszych świąt roku rolniczego, 
które gromadzi mieszkańców gminy przed wieńcami oraz 
chlebem, symbolizującymi trud pracy na roli, urodzaj i 
bogactwo natury. Przed uczestnikami święta plonów 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska – jeden z 
największych i najstarszych zespołów folklorystycznych w 
regionie, Zespół wokalny Brzozowiacy z Brzozy oraz 
Polski Elvis Mirosław Deredas. Konkursową prezentację 
najpiękniejszych sołeckich wieńców dożynkowych, której 
celem jest kultywowanie tradycji i obrzędów dożyn-
kowych, wygrało sołectwo Pturek przed Krotoszynem i 
Wolicami. Dla uczestników święta plonów przygotowano 
konkursy (slalom kosiarką i poszukiwanie jajek w stogu 
siana), loterię kotylionową, dmuchany plac zabaw, stoiska 
handlowe i gastronomiczne, poczęstunek od kół 
gospodyń wiejskich, grochówkę i zabawę taneczną. 
Starościna dożynek pani Maria Gamelska z mężem 
Sławomirem posiadają w Złotowie gospodarstwo rolne o 
powierzchni 22 ha, odziedziczone po rodzicach pana 
Sławomira. Gospodarstwo prowadzone od 1997 roku, jest 
obecnie nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Stado 
liczy 30 sztuk, w tym 20 sztuk krów dojnych. Rocznie 
odstawianych jest 7000 litrów mleka od krowy. Mleko 
odbiera Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska CUIAVIA w 
Inowrocławiu. Państwo Gamelscy uprawiają kukurydzę, 
lucernę i jęczmień jary. Produkcja roślinna przeznaczona 
jest na potrzeby hodowli zwierzęcej. Część uzyskiwanych 
plonów (pszenica) jest sprzedawana. Gospodarstwo 
wyposażone jest w niezbędne maszyny i urządzenia 
rolnicze. Państwo Gamelscy pozyskali środki unijne na 
modernizację gospodarstwa. Rolnicy zwiedzają targi 
rolne w Poznaniu, Minikowie, Bielicach i Żninie. Pani Maria 
od 2011 roku działa w Radzie Sołeckiej Złotowa, dora-
dzając, opiniując i wspomagając działania sołtysa. 
Państwo Gamelscy mają dwoje dorosłych dzieci Bartosza i 
Julię. Starosta dożynek pan Grzegorz Kaczmarek 
prowadzi w Złotowie gospodarstwo rolne o powierzchni 
23 ha, odziedziczone po rodzicach Zofii i Jerzym. 
Gospodarstwo przejęte w 2001 roku jest nastawione na 
hodowlę bydła opasowego i trzody chlewnej w cyklu 
zamkniętym. Rocznie odstawianych jest 10 byków i 100 
tuczników do punktów skupu w Krotoszynie i Mogilnie. 
Pan Grzegorz uprawia pszenżyto, kukurydzę i jęczmień 
jary. Produkcja roślinna na gruntach ornych od III do IV 
klasy bonitacji przeznaczona jest na paszę dla potrzeb 
hodowli zwierzęcej. W dobrych latach część uzyski-
wanych plonów (kukurydza) jest sprzedawana. Gospo-
darstwo wyposażone jest w niezbędne maszyny i 
urządzenia rolnicze. Pan Grzegorz uczestniczy w szkole-
niach branżowych i jako zwiedzający w targach rolnych w 
Minikowie i Żninie.

Jarosław Drozdowski
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Dożynki Powiatowe w Gąsawie

W niedzielę, 8 września 2019 roku, na Stadionie 
gminnym im. Leszka Białego w Gąsawie odbyły się 
Dożynki powiatowe Powiatu Żnińskiego połączone 
z Dożynkami gminnymi Gminy Gąsawa. W pałuckim 
święcie plonów na zakończenie żniw i najważniej-
szych prac polowych Gminę Barcin reprezentowali 
Burmistrz Michał Pęziak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Wojtkowiak, starostowie dożynek 
pani Maria Gamelska i pan Grzegorz Kaczmarek 
oraz państwo Marta i Łukasz Szal. W trakcie 
oficjalnej części uroczystości wojewoda kujawsko-
pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył odznaki 
honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które 
otrzymali m.in. pan Aleksander Józefowicz z Zalesia 
Barcińskiego, pan Piotr Niestatek z Krotoszyna, pan 
Andrzej Kociemski z Barcina Wsi, pan Krzysztof 
Grzeczka i pan Tomasz Buzalski z Aleksandrowa, 
pan Mariusz Suszek i pan Grzegorz Ciszak z 
Mamlicza. W konkursie wieńców dożynkowych 
gmin Powiatu Żnińskiego zwyciężył gospodarz 
dożynek, czyli Gmina Gąsawa. Drugie miejsce zajęła 
Gmina Barcin, a trzecie Gmina Żnin. Starostwa 
Żniński Zbigniew Jaszczuk wyróżnił państwa Martę 
i Łukasza Szal ze Złotowa, którzy prowadzą gospo-
darstwo rolne o powierzchni 50 ha, nastawione na  

hodowlę bydła mlecznego. Stado liczy 80 sztuk, w 
tym 40 sztuk krów dojnych. Rocznie do Strzeleckiej 
Spółdzielni Producentów Mleka odstawianych jest 
450.000 litrów mleka. Państwo Szal uprawiają 
kukurydzę, pszenicę i buraki cukrowe. Produkcja 
roślinna na gruntach ornych od III do IV klasy 
bonitacji przeznaczona jest na potrzeby hodowli 
zwierzęcej. Część uzyskiwanych plonów jest sprze-
dawana. Gospodarstwo jest na bieżąco modernizo-
wane, a młodzi rolnicy starają się nadążać za 
nowościami niezbędnymi do ekonomicznej i 
łatwiejszej pracy. W 2019 roku uzyskali dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
zakup siedmiu maszyn rolniczych. Pani Marta z 
wykształcenia i pasji jest księgową. Prowadzi w 
gospodarstwie administrację i  wychowuje 
córeczkę Wiktorię. Pan Łukasz ukończył technikum 
rolnicze i studia z zakresu administracji, a w ramach 
działalności pozarolniczej prowadzi transport 
ciężarowy. Pomimo suszy i trudnych warunków 
panujących w tym roku na Pałukach, państwo 
Marta i Łukasz Szal są zadowoleni ze zbiorów. 
Doświadczeniem wspierają ich rodzice pana 
Łukasza, Halina i Tadeusz, którzy w 2006 roku 
przekazali synowi rodzinne gospodarstwo.

Jarosław Drozdowski

Klasy patronackie w Piechcinie

2 września rozpoczął się wyjątkowy w dziejach 
Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie rok 
szkolny 2019/2020. Po ponad 20 latach przerwy 
placówka – prowadzona obecnie przez Pałuckie 
Stowarzyszenie „Przyszłość” – powraca do kształ-
cenia młodzieży we współpracy z pobliskimi 
firmami. Na inaugurację przybyli uczniowie i na-
uczyciele oraz przedstawiciele firm partnerskich – 
panowie Marek Michalski i Przemysław Tomaszew-
ski (Lafarge), Krzysztof Sobczak (Global Technik Sp. 
z o.o. Sp. K.) i Sławomir Salamon (PAREM sp. z 
o.o.). Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Następnie prezes stowarzy-
szenia Przemysław Roszek powitał i przedstawił 
wszystkich gości. Dyrektor szkoły Renata Kosz-
czewska-Smutek przypomniała o 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej i poprosiła zebranych 
o uczczenie poległych i ofiar minutą ciszy. Pani 
dyrektor wyraziła radość z tegorocznego naboru 
oraz utworzenia dwóch klas patronackich. Nad 
stworzeniem odpowiednich warunków i regulacji 
do przyjęcia młodocianych do pracy w spółce i 
cementowni pracowano przez ponad rok. Dyrektor 
Cementowni Kujawy Marek Michalski powiedział: 
„Rozpoczynacie naukę w Cementowni Kujawy, 
która w rankingu 147 zakładów cementowych 
zajęła drugie miejsce w Europie i szóste na świecie. 
Poprzeczka wisi wysoko, a my chcemy ją podnieść 
jeszcze wyżej. Z waszą pomocą chcemy zostać 
najlepszą cementownią na świecie”. Współwłaści-
ciel Global Technik pan Krzysztof Sobczak dodał: 
„Życzę wam i sobie, abyśmy za rok mogli powie-
dzieć, że cele, które sobie postawiliśmy, zostały 
osiągnięte. I że po ukończeniu szkoły rozpoczniecie 
pracę w naszej firmie” oraz wręczył uczniom sym-
boliczne suwmiarki. „Dostajecie ogromną szansę i 
tylko od was samych zależy, jak ją wykorzystacie. 
Firma Parem jest gotowa. Czekamy na was!” – 
podsumował pan Sławomir Salamon. Współpraca 
Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie z 
firmami partnerskimi przynosi również konkretną 
pomoc dla klas patronackich. Krzysztof Sobczak i 
Dariusz Piętas (Global Technik) doposażyli pra-
cownię w sprzęt pomiarowy, na którym uczniowie 
będą uczyć się precyzyjnego mierzenia. Marek 
Michalski – w imieniu Zarządu Lafarge Cement S.A. 
– przekazał czek w wysokości 4.000 zł, dzieląc się ze 
szkołą finansową częścią Nagrody Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii 
gospodarka za modernizację i rozbudowę Cemen-
towni Kujawy w Piechcinie. Pani dyrektor przedsta-
wiła troje nowych nauczycieli oraz wręczyła 
uczniom i absolwentom świadectwa potwierdza-
jące zdanie egzaminów zawodowych.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcie :
Klasa patronacka Lafarge 

w Zespole Szkół Niepublicznych 
w Piechcinie – fot. Sławomir Salamon

Nauczycielki mianowane
10 września br. pani Ewa Wolska ze Szkoły Pod-

stawowej w Mamliczu i pani Agata Kusal-Gregor z 
Przedszkola Nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie 
odebrały w barcińskim ratuszu akty nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczyciela mianowane-
go. Dokumenty wręczył Przewodniczący komisji 
egzaminacyjnych Hubert Łukomski – Zastępca 
Burmistrza Barcina.

Jarosław Drozdowski

Pałuckie Targi 

Rolne

W dniach 24 i 25 sierpnia 2019 roku na terenie 
inwestycyjnym Grupy Arche w Żninie odbyły się 
XXIII Pałuckie Targi Rolne i XVII Pałucka Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych. Targi gromadzą wystaw-
ców z całej Polski prezentującym ofertę w 
branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i 
szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony 
roślin, pszczelarskiej,  doradztwa i obsługi 
rolnictwa, materiałów budowlanych i branży 
spożywczej. Na wystawie zaprezentowano 
inwentarz drobny: drób ozdobny, gołębie rasowe, 
króliki ras dużych, średnich i małych oraz ptactwo 
egzotyczne. Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Barcinie Janusza Wojtkowiaka za 
najciekawszą ofertę pszczelarską fundator wręczył 
panu Andrzejowi Stachyrze, który z żona Danutą 
prowadzi Gospodarstwo Pasieczne Żuromin. 
Pszczelarze prezentujący na targach bogatą ofertę 
miodów z własnej pasieki oraz maść propolisową, 
pyłek, pierzgę i miód propolisowy, otrzymali 
zaproszenie na II edycję Dni Miodu w Barcinie. 
Puchar Burmistrza Barcina Michała Pęziaka za 
najciekawszą ofertę pasz trafił do Trouw Nutrition 
Polska sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego, który 
jest światowym liderem w produkcji premiksów 
witaminowo-mineralnych,  innowacyjnych 
dodatków paszowych oraz liderem w doradztwie 
żywieniowym świadczonym dla przemysłu 
paszowego i hodowców zwierząt gospodarskich.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcia: 
Stoisko Gospodarstwa Pasiecznego Żuromin – fot. Karol 

Gapiński, reporter tygodnika Pałuki
Stoisko Trouw Nutrition Polska sp. z o.o. –  fot. Karol 

Gapiński, reporter tygodnika Pałuki
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Jarosław Drozdowski

Zdjęcia: 
Stoisko Gospodarstwa Pasiecznego Żuromin – fot. Karol 

Gapiński, reporter tygodnika Pałuki
Stoisko Trouw Nutrition Polska sp. z o.o. –  fot. Karol 

Gapiński, reporter tygodnika Pałuki
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Światowy Dzień Serca
Od 2000 roku w ostatnią niedzielę wrześ-

nia obchodzony jest Światowy Dzień Serca, 
którego celem jest zwiększenie świadomości 
społecznej dotyczącej chorób sercowo-
naczyniowych oraz promocja zdrowego stylu 
życia. Pierwszy raz święto zorganizowano z 
inicjatywy Światowej Federacji Serca. W 
Polsce w akcję informacyjno-promocyjną 
zaangażowane jest Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne. W trakcie 7. edycji biegów 
ulicznych OSHEE Barcin Biega maluchy z 
Przedszkola Nr 1 w Barcinie i Przedszkola w 
Piechcinie pobiegły slalomem pod hasłem 
„Jeśli serce szanujesz, zdrowie zyskujesz!”, 
zaśpiewały „Piosenkę o niezdrowym jedze-
niu” i odpowiadały na pytania redaktora 
telewizji lokalnej. Przedszkolaki propagowały 
aktywność fizyczną i zdrowy styl życia jako 
najprostszy środek ochrony serca. Zapre-
zentowano transparenty z hasłami „Owoce i 
warzywa – z nami zdrowie się wygrywa”, 
„Serce nie lubi hałasu, weź serce do lasu”, 
„Zdrowo się odżywiaj, aktywnie wypoczy-
waj”, „Jedz dużo jabłuszek, bo to owoc dla 
zdrowych serduszek”, „Żeby ciągle zdrowym 
być, muszę wciąż aktywnie żyć” i „Jeśli chcesz 
mieć serce zdrowe, jedz warzywa kolorowe”. 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne szcze-
gólny nacisk kładzie na „łatwo dostępne i 
niekosztowne sposoby zapobiegania choro-
bom sercowo-naczyniowym tj. odpowiednia 
dieta, regularny wysiłek fizyczny, niepalenie 
oraz właściwe leczenie nadciśnienia tętni-
czego, zaburzeń gospodarki lipidowej i 
cukrzycy.” W Gminie Barcin pomysłodawcą 
kampanii edukacyjnej był Referat Edukacji, 
Spraw Społecznych i Promocji.

Jarosław Drozdowski

Profilaktyka zdrowia psychicznego
W dniach 27 – 28 września 2019 roku 

Centrum Medyczne Salus Pro Domo z 
Warszawy zorganizowało w Barcinie 
konferencję Profilaktyka Zdrowia Psy-
chicznego „Nie ma zdrowia bez zdrowia 
psychicznego”. Z inicjatywy Referatu 
Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 
odbył się dwudniowy cykl wykładów, 
warsztatów, spotkań panelowych i 
konsultacj i  indywidualnych popro-
wadzony przez psychologa klinicznego 
panią mgr Lucynę Muraszkiewicz z 
zespołem Salus Pro Domo, który tworzą 
dr Jolanta Paruszkiewicz (pediatra i 
psychiatra dziecięcy), mgr Dominika 
Ustjan (psycholog kliniczny w Instytucie 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), mgr 
Ewa Brzóska (psycholog, psychoter-
apeuta, psychotraumatolog, psycho-
terapeuta poznawczo-behawioralny) i 
mgr Żaneta Ryszawa (doświadczony 
psychoterapeuta pracujący z dziećmi i 
młodzieżą w szkołach, certyfikowany 
psychoterapeuta Tańcem i Ruchem). 
Samorządowcy, rodzice, nauczyciele, 
pracownicy socjalni i służby zdrowia, 
przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych gminy wysłuchali wykładów 
„Sygnały ostrzegawcze problemów 
psychicznych wśród dzieci i młodzieży”, 
„Identyfikacja zaburzeń psychicznych u 
dzieci i  młodzieży” i  „Profilaktyka 
zaburzeń psychicznych”. Dzieci i młodzież 
uczestniczyły w warsztatach z profilaktyki 
uzależnień behawioralnych oraz technik 
radzenia sobie ze stresem.

Jarosław Drozdowski

Wyniki obywatelskiego głosowania
W dniach od 2 do 15 września 2019 roku 

trwało głosowania na zadania zgłoszone w 5 
edycji budżetu obywatelskiego w mieście 
Barcinie i sołectwie Piechcin. Mieszkańcy 
Barcina, Piechcina i Aleksandrowa zdecy-
dowali, na co przeznaczyć 380.000 zł z 
budżetu samorządowego w 2020 roku. 
Zespół ds. budżetu obywatelskiego na 
posiedzeniu w dniu 17.09.2019 roku dokonał 
podsumowania wyników głosowania, 
stwierdził jego ważność i udzielił rekomen-
dacji.
W ramach projektu pn. „Budżet obywatelski 

w gminie Barcin w 2020 roku” na obszarze 
konsultacji miasto Barcin zespół rekomen-
duje do realizacji następujące zadania:
 Rewitalizacja skweru na działce nr 94 

obręb 1 miasta Barcin i regeneracja 
trawników (106.00 zł) – 972 głosy

 Festyn Rodzinny połączony z wystawą 
starych samochodów i motocykli (26.190 
zł) – 348 głosów

 Sympatyczna Olimpiada - edycja 3 (18.000 
zł) – 436 głosów

 Siłownia pod chmurką (70.000 zł)  – 326 
głosów.

Projekt „Aktywny senior – żyć się chce” 
(241.700 zł) zdobył 821 głosów i uplasował się 
na drugim miejscu pod względem ilości 
głosów. Wartość projektu przekracza kwotę 
przeznaczoną na realizację projektów w 
obszarze Barcin i zgodnie z zapisami §20 i 21 
Regulaminu budżetu obywatelskiego projekt 
ten pomija się i wprowadza na listę następny, 
który uzyskał najwyższą liczbę głosów i mieści 
się w pozostałej kwocie. Ponieważ łączna 
wartość projektów wynosi 220.190,00 zł 
zaproponowano, aby pozostałe 83.810,00 zł 
zostały podzielone w następujący sposób – 

Dokończenie na  str. 6
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50.000,00 zł przeznaczyć w przyszłym roku 
dla seniorów na realizację jednego z zadań, a z 
pozostałych 33.810,00 zł stworzyć rezerwę 
dla zwycięskich projektów obywatelskich, 
gdyby faktyczna wartość realizacji przekra-
czała wstępnie wyszacowaną wartość 
zadania przyjętą w głosowaniu. W ramach 
projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie 
Barcin w 2020 roku” na obszarze konsultacji 
sołectwo Piechcin zespół rekomenduje do 
realizacji zadanie Boisko naszych marzeń 
(76.000 zł) – 367 głosów, które całkowicie 
wyczerpuje dostępną pulę środków. Zadanie 
1. Jaśniej - bezpieczniej! Doświetlenie osiedla 
w Piechcinie 2. Bramki zraszające - sposób na 
upały (69.995 zł) zdobyło 183 głosy, a projekt 
Defibrylatory w sołectwie Piechcin. Czuje się 
bezpiecznie (12.979 zł) uzyskał 19 głosów.
Statystyka:
 uprawnionych do głosowania było łącznie 

10 635 osób, z czego 7654 osoby w 
Barcinie i 2981 osób w Piechcinie,

 w głosowaniu wzięło udział: 2403 osoby 
(frekwencja 22,56 %), w tym w Barcinie 
1834 osoby (23,96 %) i w Piechcinie 569 
osób (19,09  %),

 łącznie oddano 3472 głosy na 8 projektów 
(5 w Barcinie i 3 w Piechcinie),

 w 2019 roku mogły głosować wszystkie 
osoby bez względu na wiek,

 łącznie zagłosowało 318 osób w wieku do 
16 lat, w tym 89 osób w Piechcinie i 229 
osób w Barcinie,

 najmłodsza osoba, która oddała głos 
przyszła na świat w sierpniu 2019 roku,

 najstarszy głosujący miał 97 lat.

Jarosław Drozdowski

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W imieniu władz lokalnych i wspólnoty 
samorządowej Gminy Barcin Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak i Burmistrz 
Michał Pęziak złożyli kwiaty i zapalili znicz na 

Zbiorowej Mogile Pomordowanych Polaków 
w latach 1939-1945, znajdującej się na 
cmentarzu parafialnym w Barcinie.

Jarosław Drozdowski
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