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Tercet Egzotyczny

Michał Ogórek 
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Tercet Egzotyczny to marka sama 
w sobie. 55 lat bezustannych koncer-
tów i nagrywania kolejnych albumów 
mówi wszystko. Zespół z panią Iza-
belą na czele, ikoną polskiej muzyki 
rozywkowej wystąpił w Barcinie 10 
czerwca w ramach projektu rea-
lizowanego z budżetu obywatels-
kiego o nazwie „Piosenka łączy poko-
lenia”. Tercet przypomniał najwię-
ksze swoje przeboje. Ale nie zabrakło 
także nowych piosenek. Każdy kto 
jest fanem rytmów latynoamery-
k a ń s k i c h  n i e  b y ł  z a w i e d z i o n y , 
bowiem był  to  n iezapomniany, 
spektakularny koncert, barwny i 
pełen niespodzianek. Tercet Egzoty-
czny podczas swojej ponad półwie-
cznej kariery nagrał 27 albumów, 
spośród których 17 to krążki złote, 3 – 

platynowe oraz jedna diamentowa 
płyta, zawierająca największy hit 
zespołu– Pamelo żegnaj. Pod koniec 
2015 roku Universal Music Polska 
wydał najnowszy, 3-płytowy album 
zespołu zatytułowany Tercet Egzoty-
czny – 50 lat legendy polskiej muzyki, 
na którym znajduje się 50 największy-
ch przebojów Tercetu. Zespół kon-
certował na całym świecie. 
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Sympozjum Im. Jakuba Wojciechowskiego 

w 60-tą rocznicę śmierci
16 czerwca 2018 roku w Bibliotece 

Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbyło się sympozjum naukowe ku 
pamięci Jakuba Wojciechowskiego, 
patrona naszej instytucji. Wydarzenia 
tego typu organizowane są co dwa 
lata;  na czerwcowym spotkaniu 
wzorem lat ubiegłych wręczono 
medale im. Jakuba Wojciechow-
skiego z zasługi na polu szerzenia 
kultury, jak również wspominano 
postać pisarza. Szczególną okazją ku 
s p o t k a n i u  b y ł a  p o n a d t o  6 0 - t a 
rocznica śmierci Jakuba Wojciecho-
wskiego.  Jakub Wojc iechowski 
urodził się w 1884 roku w Nowcu, 
zmarł w 1958 roku w Barcinie. Był 
robotnikiem i pisarzem. W 1922 roku, 
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 
przez Polski Instytut Socjologiczny w 
Poznaniu, napisał pamiętnik w któ-
rym opisał swoje niełatwe robotnicze 
życie. Zdobył pierwszą nagrodę; 
doceniono niemal brutalną szczerość 
opowieści, prostotę języka i zdolność 
obserwacji. Wojciechowski był wtedy 
od wielu lat mieszkańcem Niemiec; 
przyjechał tu jako bardzo młody 
człowiek do pracy. Dwa lata później 
udało mu się, wraz z żoną Marianną, 
wrócić do kraju – początkowo zamie-
szkał w Łabiszynie, by finalnie osiąść 
w Barcinie. Zbudował tu dom. W 1930 
jego dzieło zostało wydane drukiem, 
pod tytułem "Życiorys własny ro-
botnika" i wzbudziło zachwyt kryty-
ków literackich m.in. Tadeusza Boya-

Żeleńskiego. W 1935 Polska Akade-
mia Literatury przyznała mu Złoty 
Wawrzyn Akademicki za wybitne 
zasługi dla dobra literatury polskiej. 
Sukces sprawił, ze Wojciechowskim 
z a i n t e r e s o w a ł  s i ę  m i n .  W i t o l d 
Gombrowicz czy socjologowie oraz 
historycy, min. Stanisław Helsztyński. 
D z i ę k i  s w o i m  z n a j o m o ś c i o m  z 
polskimi literatami Jakub Wojcie-
chowski zdołał zgromadzić sporą jak 
na owe czasy osobistą biblioteczkę. 
W 1947 roku pisarz przekazał swój 
liczący około 270 pozycji księgozbiór 
na potrzeby pierwszej barcińskiej 
biblioteki; został także jej pierwszym 
bibliotekarzem. Od 1969 roku jest jej 
patronem. Sympozjum poświęcone 
pamięci  pisarza zorganizowane 
zostało we współpracy biblioteki, 
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, 
Urzędu Miejskiego w Barcinie, Kuja-
wsko-Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy oraz Robotniczego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury w 
Bydgoszczy. Podczas wydarzenia 
wręczono medale honorowe im. 
Jakuba Wojciechowskiego za spe-
cjalne zasługi dla kultury robotniczej 
(i nie tylko). Z rąk przewodniczącego 
Społecznej Kapituły dla nadania me-
dalu Pana Ireneusza Frelichowskiego, 
Krystyny Wulert Robotni-czego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury w By-
dgoszczy oraz członkini Stowarzy-
szenia Jadwigi Stróżykiewicz otrzy-
mali je: Mirosław Kaźmiyrz Binkowski 

z Torunia, Maria Gibała z Przemyśla, 
Natalia Jankowska-Urant z Jaworzna, 
Alicja Przybyłowicz z Piechcina, Gra-
żyna Rochna-Woźniak z Solca Kuja-
wskiego, Krzysztof Wilk z Barcina 
oraz Stefan Żagiel z Ciechanowa. Ze-
brani w czytelni biblioteki goście mieli 
ponadto możliwość zapoznać się w 
projektem poświęconym Jakubowi 
Wojciechowskiemu, który stworzyli 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Barcinie 
w 2006 roku – z tematem zapoznała 
gości moderatorka projektu, Pani 
Joanna Kranc. Uroczystość uświetnił 
mini recital zespołu harcerskiego 
„Iskierki” pod kierownictwem Pani 
Tamary Dolaty.  Po zakończeniu 
sympozjum uczestnicy udali się na 
barciński cmentarz, by zapalić znicz 
na grobie Wojciechowskiego i jego 
żony. Następne sympozjum odbę-
dzie się w 2020 roku. 

Artystyczne prezentacje
13 czerwca 2018 roku w Bibliotece 

Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbył się wernisaż kolejnej wystawy 
w cyklu „Artystyczne prezentacje” . 
Główną bohaterką wieczoru stała się 
tym razem Pani Lucyna Fic. Artystka 
jest doskonale znana użytkownikom 
biblioteki. Jej prace prezentowane 
były na wielu wystawach, organizo-
wanych zarówno w starej jak i nowej 
siedzibie biblioteki. W związku z tym, 
że Pani Lucyna zmienia swoje zain-
teresowania twórcze i co rusz znajdu-
je sobie nowe pasje, wystawy różniły 
s i ę  m i e d z y  s o b ą  t e m a t e m  o r a z 
techniką pokazywanych prac; na każ-
dej z wystaw Pani Lucyna prezen-
towała coś innego. Na czerwcowej 
wystawie zaprezentowano prace 
malarskie oraz kartki okoliczno-
ściowe wykonane metodą scrap-
bookingu. O ile techniki te znane są 
już z wcześniejszych wystaw Pani 
Lucyny, to temat jest zupełnie nowy – 

kobiecość oraz różne jej oblicza. Jak 
zdradziła sama artystka, wątek ten 
fascynował ją już od dłuższego czasu. 
Swoje przemyślenia podsumowała w 
tekście napisanym przez siebie spe-
cjalnie na potrzeby wystawy: „Czym-
że jest kobieta? Niespokojnym wia-
trem, roztarganą fala na oceanie. Jest 
jak promień słońca na policzku w 
chłodne kwietniowe popołudnie… 
Jest wulkanem, twardym z zewnątrz i 
kipiącym żarem i pasją od środka. Jest 
gniewem, rozpaczą, spokojem, ciszą, 
milczeniem.” Ze słowami korespon-
duje obraz – na 17 zaprezentowanych 
w bibliotece płótnach Pani Lucyna 
podejmuje próbę pokazania różnych 
aspektów osobowości kobiety, tych 
pozytywnych jak i tych negatywnych. 
Posługuje się przy tym symbolem, 
przenośnią – podczas wernisażu 
zaznaczyła, że finalna interpretacja 

Dokończenie na str. 4
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dzieł należy do widzów, zgodnie z 
m a k s y m ą ,  ż e  o b r a z  ż y j e  w t e d y 
dopiero, kiedy jest oglądany. Poza 
obrazami na wystawie można oglą-
dać kilkanaście kartek okoliczno-
ś c i o w y c h  w y k o n a n y c h  m e t o d ą 
scrapbookingu oraz materiałowe 
torby ozdobione malowanymi moty-
wami. Wszystkie prace, zarówno 
malarskie jak i  wyroby z papieru 
wykonane są z duża starannością i 
dbałością o szczegóły. Wernisaż 
wystawy upłynął w miłej, kameralnej 
atmosferze, także dzięki temu, ze 
wśród widowni było wielu członków 
rodziny oraz przyjaciół artystki. 
Jeden z  n ich,  Pan P iotr  Marc in-
kiewicz, umilił wydarzenie grą na 
gitarze; należy zauważyć, że instru-
ment, na którym grał, został ozdo-
biony przez Panią Lucynę. Artystka w 
rozmowie z Panią Renatą Grabowską 
m ó w i ł a  o  s w o i c h  i n s p i r a c j a c h , 
u lubionych technikach artysty-
cznych, warsztacie pracy, marze-
niach twórczych, planach na przy-
szłość. Po zakończeniu rozmowy 
otrzymała burzę oklasków oraz 
mnóstwo kwiatów wraz z życzeniami 
powodzenia na dalszej artystycznej 
drodze. Również my dołączamy się 
do tych życzeń. Wszystkich zaintere-
sowanych wystawą Pani  Lucyny 
zapraszamy do odwiedzenia biblio-
teki i obejrzenia prac. Wystawa bę-
dzie czynna do połowy lipca.

Foremka 2018
Foremka to sztandarowa pozycja 
wśród imprez organizowanych przez 
Miejsk i  Dom Kultury.  Zawsze w 
okolicy dnia dziecka na przegląd 
zjeżdżają przedszkolaki z całego 
powiatu aby wziąć udział  w tym 
konkursie. Tegoroczna Foremka 
odbyła się po raz drugi w parku w 
Piechcinie. Piękne, przyrodnicze 
okoliczności parku w Piechcinie jak i 
wspaniała pogoda sprzyjały orga-
nizatorom. Chętnych aby spędzić to 

popołudnie przy muzyce nie brako-
wało. Na scenie nie brakowało muzy-
cznych emocji. Tegoroczna foremka 
zgromadziła 19 prezentacji. Zespoły 
oraz soliści do Piechcina przyjechali z 
całego powiatu. Posłuchać można 
było dzieci z Barcina, Gąsawy, Szcze-
panowa, Piechcina, Żnina czy Lasek 
Wielkich. Dzieci oceniane były przez 
panią Justynę Michalak, nauczyciela 
nauczania początkowego w Zespole 
Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie, 
Sławomira Wróblewskiego instru-
ktora muzyki i gry na instrumentach 
w Miejskim Domu Kultury w Barcinie 

oraz Bartłomieja Uszko, Radnego 
Rady Miejskiej. Po wysłuchaniu wszy-
stkich prezentacji jury postanowiło 
nagrodzić następujące wykonania. I 
tak: trzy równorzędne wyróżnienia 
powędrowały do „Biedroneczek” z 
przedszkola nr 2 w Barcinie, Dzie-
wczyn z krainy z Niepublicznego 
Przedszkola „Kraina Zabawy” ró-
wnież w Barcinie oraz do Biedro-
neczek ale tym razem z przedszkola 
w Piechcinie. Miejsce trzecie wy-
śpiewał sobie Michał Szulc z prze-

Dokończenie na str. 5

dszkola samorządowego w Gąsawie. 
Miejsce drugie zdobyła Maja Prusi-
nowska z  przedszkola  w Szcze-
panowie. Miejsce pierwsze zdobyła 
Marta Musielska z Przedszkola Samo-
rządowego w Gąsawie. Grand Prix 
XIX festiwalu Foremka jurorzy posta-
nowili przyznać Mai Cięgoturze z 
Przedszkola nr 1  w Barcinie.  Dla 
zwycięzców jak i wyróżnionych org-
anizator, czyli Miejski Dom Kultury 
przygotował nagrody rzeczowe i 
pamiątkowe dyplomy. Na pozo-
stałych uczestników również czekały 
upominki. Kiedy jurorzy obradowali, 
na scenie aktorzy z teatru Gargulec 
zaserwowali najmłodszym ciekawy 
spektakl zatytułowany „Ratujmy 
las”. Główną postacią był odważny 
Pan Biedronka, który starał się ocalić 
las przed niszczycielską siłą złych 
ludzi  oczywiście wraz z pomocą 
widowni. Trzeba było także nauczyć 
szacunku do natury źle postępującą 
dziewczynkę – Marysię oraz podpisać 
petycję do pana burmistrza o ochro-
nę lasu przed budową marketu, w 
czym także pomogły przedszkolaki. 
Spektakl poruszał tematykę wio-
sennej radości, dziecięcej, beztroskiej 
zabawy, a jednocześnie mówił o 
przyjaźni, uczył odpowiedzialności i 
szacunku do otaczającego świata, 
zwierząt i ludzi. Na zakończenie dla 
wszystkich przygotowano kolorową 
atrakcję, dosłownie kolorową. Przy 
dźwiękach największych klubowych 
hitów uczestnicy tego niedzielnego 
pikniku obsypywali się proszkami we 
wszystkich kolorach tęczy. 
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Foremka 2018
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popołudnie przy muzyce nie brako-
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oraz Bartłomieja Uszko, Radnego 
Rady Miejskiej. Po wysłuchaniu wszy-
stkich prezentacji jury postanowiło 
nagrodzić następujące wykonania. I 
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wnież w Barcinie oraz do Biedro-
neczek ale tym razem z przedszkola 
w Piechcinie. Miejsce trzecie wy-
śpiewał sobie Michał Szulc z prze-

Dokończenie na str. 5

dszkola samorządowego w Gąsawie. 
Miejsce drugie zdobyła Maja Prusi-
nowska z  przedszkola  w Szcze-
panowie. Miejsce pierwsze zdobyła 
Marta Musielska z Przedszkola Samo-
rządowego w Gąsawie. Grand Prix 
XIX festiwalu Foremka jurorzy posta-
nowili przyznać Mai Cięgoturze z 
Przedszkola nr 1  w Barcinie.  Dla 
zwycięzców jak i wyróżnionych org-
anizator, czyli Miejski Dom Kultury 
przygotował nagrody rzeczowe i 
pamiątkowe dyplomy. Na pozo-
stałych uczestników również czekały 
upominki. Kiedy jurorzy obradowali, 
na scenie aktorzy z teatru Gargulec 
zaserwowali najmłodszym ciekawy 
spektakl zatytułowany „Ratujmy 
las”. Główną postacią był odważny 
Pan Biedronka, który starał się ocalić 
las przed niszczycielską siłą złych 
ludzi  oczywiście wraz z pomocą 
widowni. Trzeba było także nauczyć 
szacunku do natury źle postępującą 
dziewczynkę – Marysię oraz podpisać 
petycję do pana burmistrza o ochro-
nę lasu przed budową marketu, w 
czym także pomogły przedszkolaki. 
Spektakl poruszał tematykę wio-
sennej radości, dziecięcej, beztroskiej 
zabawy, a jednocześnie mówił o 
przyjaźni, uczył odpowiedzialności i 
szacunku do otaczającego świata, 
zwierząt i ludzi. Na zakończenie dla 
wszystkich przygotowano kolorową 
atrakcję, dosłownie kolorową. Przy 
dźwiękach największych klubowych 
hitów uczestnicy tego niedzielnego 
pikniku obsypywali się proszkami we 
wszystkich kolorach tęczy. 
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Michał Ogórek w Barcińskiej bibliotece
W ciepłe popołudnie 20 czerwca 

do Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin zawitał wyjątkowy gość 
– dziennikarz, felietonista, krytyk 
filmowy i pisarz, Pan Michał Ogórek. 
Przyjechał od do Barcina w związku z 
projektem „Polski da się lubić”, który 
w tym roku realizować będzie barciń-
ska biblioteka. Projekt, dofinanso-
wany ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, ma 
na celu pokazanie użytkownikom 
książnicy uroków języka polskiego. W 
ramach projektu realizowane będą 
min. spotkania autorskie oraz war-
sztaty z  językoznawcami i pisarzami  - 
spotkanie z Panem Ogórkiem było 
wydarzeniem inaugurującym projekt. 
Dziennikarz okazał się być osobą 
niezwykle sympatyczną, obdarzoną 
dużym poczuciem humoru, z łatwo-
ścią nawiązującą kontakt z gośćmi. W 
ciągu prawie dwugodzinnego spotka-
nia Pan Ogórek z humorem i swadą 
opowiadał o swoich przygodach z 
językiem polskim oraz drodze zawo-
dowej. Ze śmiechem wspominał 

swojego przyjaciela prof. Jerzego 
Bralczyka, który od lat bezskutecznie 
próbuje nauczyć go, czym jest przy-
dawka, mówił także o perypetiach z 
autokorektą w telefonie. Sporo miej-
sca poświęcił dynamicznym zmia-
nom, które zachodzą w obecnej pol-
szczyźnie, szczególnie łatwości z jaką 
nasz język wchłania obce słowa i je 
spolszcza. Na prośbę zebranych Pan 
Ogórek opowiedział też o swojej 
pracy dziennikarza i felietonisty. I tu 
nie zabrakło humorystycznych aneg-
dot, dotyczących wielu znanych osób 
z polskiego i zagranicznego światka 
kultury i polityki. Pojawiło się sporo 
pytań z publiczności. Po zakończeniu 
spotkania wielu gości podchodziło 
do Pana Ogórka, aby poprosić o 
autograf czy zamienić z nim parę 
słów; dziennikarz chętnie rozmawiał 
z zebranymi. Było to bardzo przyje-
mne spotkanie i mamy nadzieję, że 
Pan Ogórek jeszcze nie raz zagości w 
naszej bibliotece. 

Wspólny doping
Mundial w Rosji trwa w najlepsze. 

Fani piłki nożnej mają teraz swoje 
święto. Kibicujemy wszędzie gdzie 
tylko się da, w domach, pubach, na 
działkach. W Barcinie dodatkowo 
powstała specjalna strefa kibica. 
Trybuny wypełniły się zagorzałymi 
kibicami. Polska reprezentacja mogła 
liczyć na  wspaniały doping. Szkoda 
tylko, że my nie mogliśmy liczyć na 
równie wspaniałą grę.

Kino pod gwiazdami
Była to niecodzienna atrakcja dla na-
szych mieszkańców, zwłaszcza tych 
którzy chętnie spędzają wolny czas w 
Sali kinowej. Przestrzeń pomiędzy 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej a 
Przedszkolem nr 3 zamieniła się w 
pełno wymiarową salę kinową. Było 
to pierwsze tego typu wydarzenie w 
Barcinie. A co to za projekt ? 15 czer-
wca po raz drugi ruszyło w trasę Fil-
mowe Lato w zasięgu Orange. W ra-
mach plenerowego kina, od czerwca 
do września zaprezentowanych zo-
stanie kilkadziesiąt filmów w blisko 
40 miejscowościach w całej Polsce. 
Organizatorem wydarzenia jest sieć 
kin Multikino, a sponsorem Orange. 
W Barcinie oglądaliśmy „Najlepsze 
Najgorsze wakacje” Kolejne pokazy 
zagoszczą zarówno w popularnych 
kurortach takich jak Mikołajki, Szklar-
ska Poręba i Krynica Morska, jak i 
malowniczo położonych miejsco-
wościach - Tleń, Osie, Olecko i Czapli-
nek. Filmy będzie można obejrzeć 
przy tężniach w Ciechocinku oraz w 
Kołobrzegu, Gołdapi, Cisnej, Inowro-
cławiu, Rabce-Zdrój i Szczawnicy. 
Pomysł  z  k inem pod gwiazdami 
spotkał się ze sporym zaintereso-
waniem mieszkańców Barcina, co 
jest dobrą prognozą w perspektywie 
budującego się właśnie domu kultury 
którego największym atutem będzie 
sala kinowo koncertowa.

Szczyty Afryki
Spotkania podróżnicze cieszą się 

wśród użytkowników Bibl ioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin nie-
słabnącym powodzeniem.  Zebrane 
w cykl pod nazwą „Klub podróżu-
jących rodzin” wydarzenia pozwalają 
naszym czytelnikom przenosić się do 
dalekich krajów, poznawać obce kul-
tury, podziwiać przepiękne zdjęcia i 
filmy prezentowane podczas spo-
tkań. Nie inaczej było 6 czerwca, 
kiedy w bibliotece zagościł Pan Ro-
bert Gondek, podróżnik i fotograf, 
który od 2008 roku realizuje autorski 

projekt „Szczyty Afryki”. W ramach 
projektu planuje zdobyć najwyższe 
szczyty wszystkich afrykańskich kra-
jów; jak dotąd udało mu się wejść na 
około dwadzieścia wierzchołków w 
19 krajach. Swoje pobyty w pań-
stwach Czarnego Lądu Pan Robert 
nie ogranicza jednakże tylko do wej-
ścia na daną górę; przy okazji stara się 
jak najlepiej poznać kraj w którym 
przebywa. Wędruje po parkach naro-
dowych, zwiedza atrakcje turysty-
czne, smakuje regionalnych potraw, 
korzysta z miejscowego transportu, 

utrwalając wszystko na zdjęciach i 
filmach. Jego wysiłki zostały doce-
nione – w  2017 roku projekt „Szczyty 
Afryki” nagrodzono wyróżnieniem w 
największym i najbardziej presti-
żowym polskim festiwalu podróż-
niczym Kolosy w kategorii „Wyczyn 
Roku 2016”. Podczas spotkania w 
barcińskiej bibliotece Pan Robert 
opowiedział o pięciu wybranych kra-
jach Afryki - Tanzanii, Kenii, Ugandzie, 
Rwandzie oraz Burundi.  Każdą część 
zaczynał od opowieści o zdobyciu 
najwyższego szczytu w każdym z 

Dokończenie na str. 8
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tych państw, następnie przechodził 
do informacji na temat przyrody czy 
kultury  kraju.  Swoją opowieść ilu-
strował doskonale przygotowaną 
prezentacją multimedialną z filmami i 
zdjęciami. I tak razem z podróżnikiem 
zebrani w czytelni biblioteki goście  
dotarli na szczyt najwyższej góry 
Afryki – położonej w Tanzanii Kiliman-
dżaro, wędrowali po Górach Księży-
cowych w Ugandzie, odwiedzili zbo-
cza Mount Kenya w Kenii, wdrapali 
się na szczyt Heha w Burundi. Zapo-
znali się z szympansami w Ugandzie 
oraz gorylami górskimi w Rwandzie. 
Podziwiali afrykańskie parki naro-
dowe, pełne słoni, lwów, zebr, hipo-
potamów i przepięknych, koloro-
wych ptaków. Zawitali do masajskiej 
wioski w Tanzanii, oglądali dynami-

czny pokaz  tamburyniarzy z Burundi. 
Była to fascynująca podróż, za którą 
goście nagrodzili Pana Roberta grom-
kimi oklaskami. Nie zabrakło oczy-

wiście pytań od publiczności oraz 
rozmów w kuluarach. Wiele osób 
skorzystało z okazji i zakupiło album z 
fotografiami Pana Roberta, a także 
reprodukcje jego fotografii. 

Konferencja nauczycieli
19 czerwca 2018 roku w Bibliotece 

Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbyło się spotkanie dialogowe, w 
którym na zaproszenie Zastępcy 
Burmistrza Pani Lidii Kowal wzięli 
udział dyrektorowie, nauczyciele, 
uczniowie oraz rodzice związani z 
placówkami oświatowymi i eduka-
cy jnymi  z  terenu gminy  Barc in . 
Spotkanie miało na celu zbadania 
możliwości realizacji w naszej gminie 
projektu edukacyjnego wspoma-
gającego rozwój kompetencji kluczo-
wych u uczniów. Kompetencje te łą-
czą w sobie wiedzę, umiejętności 
oraz postawy odpowiednie do danej 
sytuacji; opanowanie ich daje możli-
wość samorealizacji, rozwoju osobis-
tego, bycia aktywnym obywatelem, 
integracji społecznej i zatrudniania. 
Są to: 

1)  porozumiewanie s ię w języku 
ojczystym;
2) porozumiewanie się w językach 
obcych;
3) kompetencje matematyczne i 

podstawowe kompetencje nauko-
wo-techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6)kompetencje społeczne i  oby-
watelskie;
7) inicjatywność i przedsiębiorczość;
8|) świadomość i ekspresja kultu-
ralna. 

Celem jest, aby od września w pla-
cówkach oświatowych na terenie 
gminy Barcin ruszył 3-letni projekt 

podnoszący kwalifikacje uczniów w 
zakresie wymienionych wyżej kom-
petencji. Spotkanie prowadzone było 
przez Panie Annę Jurewicz (mo-
derator) oraz Małgorzatę Wojno-
wską (opiekun projektu). Pani Anna 
Jurewicz, z wykształcenia polonistka, 
jest trenerem, coachem, szkoleniow-
cem. Specjalizuje się w szkole-niach w 
obszarze oświaty i edukacji, szczegól-
nie rad pedagogicznych i kadry zarzą-
dzającej. 

Auta z PRL
17 czerwca na targowisku miej-

skim w Barcinie fani starych polskich 
ale nie tylko samochodów mogli 
nacieszyć swoje oczy. Po raz pier-
wszy został bowiem zorganizowany 
zlot aut z czasów P R L. Miłośnicy 
motoryzacji z czasów Polski Ludowej 
mieli okazję na kilkudziesięciu met-
rach zobaczyć z  bl iska odresta-
urowane lub utrzymane w stanie 
fabrycznym pojazdy z dawnych lat. 
Zobaczyliśmy prawie 80 lat historii 
motoryzacji - od aut i motocykli z lat 
40 i 50 do bardziej nam współczes-
nych i jeszcze niekiedy widywanych w 
codziennym użytku aut rodzimej 
produkcj i  tak ich jak  F iaty  126p, 
Polonezy lub Fiaty 125p Najwięcej 
było maluchów, które najczęściej 
możemy spotkać na naszych ulicach. 
Organizatorzy przewidzieli dla uczes-
tników również ciekawe konkure-
nc je .  K ierowca miał  za  zadanie 
pokonać wyznaczoną trasę, najlepiej 
bezbłędnie i  na czas. 
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Kolejny rozdział 
Miłośnicy l iteratury z D K K dla 

dorosłych, działającego przy BPMiG 
w Barcinie, spotkali się 5 czerwca 
2018 r. w czytelni biblioteki. Prze-
dmiotem bardzo ożywionej dyskusji 
była książka Agaty Kołakowskiej 
„Kolejny rozdział”. „Książka świetna, 
życ iowa,  fa jny  pomysł ,  opisu je 
zwykłe ludzkie losy, podpowiada jak 
sobie radzić w różnych sytuacjach, 
lubię takie książki, jest w niej coś 
porywającego; taka przeciętna, 
abstrakcyjna, nic konkretnego nie 
wnosi, czytaliśmy lepsze książki tej 
autorki” – tak rozpoczynali wypo-
wiedzi członkowie klubu po lekturze 
powieści. Agata Kołakowska wpro-
wadza czytelnika w pisarsko-wyda-
wniczy światek. Przedstawia losy 
Kaliny Milewskiej, popularnej autorki 
thrillerów, którą ogarnął kryzys twór-
czy a czas wydania kolejnej książki 
zbliża się wielkimi krokami. Prywatnie 
matki, która nie ma czasu dla dorasta-
jącej córki i żony zazdrosnego męża. 
Na podstawie powieści poznajemy 
również Macieja Tarskiego, redakto-
ra jednego z bardziej uznawanych 
wydawnictw, mężczyznę,  który 
obwinia siebie o śmierć własnego 
syna i ojca. Oboje dostają maile w 
formie odcinków powieści, której 
bohaterami są sama pisarka i wyda-
wca. Tajemniczy autor listów opisuje 
coraz głębsze sekrety z życia Kaliny i 
Macieja. Obydwoje łączą siły i prowa-
dzą śledztwo na własną rękę po-

dejrzewając przyjaciół, najbliższą 
rodzinę jak i siebie nawzajem. Książka 
lekka, z pomysłem, napięciem, grozą, 
humorem i niespodziewanym zakoń-
czeniem. Powieść mówiąca o sile 
pozorów wpływających na nasze 
życie, o konsekwencjach podejmo-
wanych decyzji, o relacjach między-
ludzkich, o bolesnej przeszłości, z 
którą nie zawsze potrafimy sobie po-
radzić. W czasie spotkania klubo-
wicze spotkania obejrzeli również 
film w formie wykładu Chimamanda 
Adichie pt. „Niebezpieczeństwo 
jednej histori i”,  po czym dysku-
towano o naszych nieuświadomio-
n y c h  s t e r e o t y p a c h  w  r a m a c h 
programu „Globalnie w biblio-

tekach”. W spotkaniu uczestniczyło 
10 osób. Kolejne dyskusyjne spotka-
nie DKK odbędzie się już po waka-
cjach 4 września bieżącego roku o 
godz.16:30, podczas którego oma-
w i a ć  b ę d z i e m y  k s i ą ż k ę :  „ A n n a 
Seniuk. Nietypowa baba jestem w 
rozmowie z córką Magdaleną Małe-
cką-Wippich”.

Moderator 
Renata Grabowska

Noc bibliotek w Barcińskiej książnicy
Noc Bibliotek to ogólnopolska 

wieczorno-nocna akcja w niekon-
wencjonalny sposób promująca 
czytanie i biblioteki jako najbardziej 
otwarte i dostępne instytucje kultury 
z ofertą dla osób w każdym wieku, z 
których zasobów warto korzystać. 
Biblioteki publiczne, szkolne i inne 
łączą siły i czekają na czytelników z 
mnóstwem atrakcji.  W 2018 roku 
miała miejsce IV edycja akcji, pod 
hasłem „Rzeczpospoczyta” i wzięło 

w niej udział ponad 1800 bibliotek z 
ca ł e j  Po l s k i  –  w  t y m  B i b l i ot e k a 
Publiczna Miasta i Gminy Barcin. Noc 
Bibliotek w barcińskiej książnicy 
miała miejsce 8 czerwca i trwała od 
godziny 12:00 do północy. W ramach 
wydarzenia zaplanowano szereg 
atrakcji  dla czytelnika w każdym 
w i e k u .  P r z e z  c a ł y  d z i e ń  g o ś c i e 
biblioteki mogli wziąć udział w akcji 
Bookcrossing – z  wyznaczonym 
miejscu leżały książki, które można 

b y ł o  w z i ą ć  d o  d o m u ,  w  z a m i a n 
przynosząc inne. O godzinie 12:00 
rozpoczęło się pierwsze wydarzenie 
w ramach Nocy Bibliotek –turniej 
szachowy dla uczniów szkół podsta-
wowych,  gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych,  w którym 
udział wzięło 38 zawodników. Był to 
pierwszy z rozegranych tego  dnia 
turniejów szachowych – wieczorem, 

Dokończenie na str. 11

o godz. 20:00, rozpoczęły się zawody 
w kategori i  Open.  Oba turnieje 
zorganizowane zostały we współ-
pracy z Zespołem Szkół w Barcinie 
oraz Lafarge Holcim S. A. Cemento-
wnia Kujawy;  Dyrektor cementowni 
Stanisław Sobczyk ufundował nagro-
dy na konkurs. W rywalizacji dzieci i 
młodzieży zwyciężyli:  w kategorii 
dzieci do 10 lat Mikołaj Breliński, w 
kategorii powyżej 10 lat Marcelina 
Brelińska – w grupie dziewcząt oraz 
Wiktor Tański – w grupie chłopców.  
W kategorii Open zwycięstwo przy-
padło Andrei Maksimienko ze Żnina. 
O 16:30 nadszedł czas na kolejna 
atrakcję dnia, tym razem przezna-
czoną dla  młodszych uczestników. Z 
przedstawieniem pt.  „Pinokio” 
wystąpiła grupa teatralna Krak-Art, 
która przeniosła zebrane w czytelni 
dzieci oraz ich opiekunów w bajkowy 
świat  przygód drewnianego paja-
cyka. Po zakończeniu spektaklu 
nastąpiła miła chwila – wręczono 
nagrody w konkursie czytelniczym 
„Ekstra rozczytana klasa”. Wyróżnio-
no klasę III b ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Barcinie - uczniowie klasy wraz 
w wychowawczynią w okresie trwa-
nia konkursu wypożyczyli najwięcej 
książek i zebrali największą ilość 
punktów. Zakończono także i podsu-
mowano całoroczny projekt „Eduko-
w a n i e  p r z e z  c z y t a n i e ” ,  k t ó r y 
przezna-czony był dla najmłodszych 
czytelni-ków biblioteki. W ramach 
projektu dzieci wraz z rodzicami 
uczestniczyły w zróżnicowanych 
tematycznie war-sztatach, bawiły się 
na balu karnawa-łowym oraz, co 
oczywiste, wypoży-czały i czytały 
książki. Po wyjściu dzieci w czytelni 
zaczęli zbierać się dorośli, uczestnicy 
kolejnego wyda-rzenia w ramach 
Nocy Bibliotek – spotkania z Panią 
Agnieszką Chęś pt. „Czego o swojej 
kulturze nie powie ci Arab” . Pani 
A g n i e s z k a  w  z w i ą z k u  z  p r a c ą 
naukową spędziła wiele lat w krajach 
arabskich – zwłaszcza w Omanie, ale 
także Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Jordanii i Katarze. Goś-
c iom bibl ioteki  opowiedziała  o 
kulturze arabskiej, a szczególnie o 

tym, jak postrzegane są tam kobiety.  
Jak wiadomo, życie kobiet w kulturze 
arabskiej znacznie różni się od tego, 
do czego jesteśmy przyzwyczajeni w 
kulturze zachodniej, goście słuchali 
zatem z wielkim zaciekawieniem. Aby 
bardziej wprowadzić zebranych w 
klimat, Pani Agnieszka przygotowała 
niespodziankę -  możliwość skoszto-
wania kawy zaparzonej na sposób 
arabski oraz przysmaków z Półwyspu 
Arabskiego, min. daktyli  i  fig. Po 
zakończeniu  spotkania  z  Panią 
Agnieszką rozpoczął się wspominany  
wcześniej turniej szachowy w kate-
gorii Open. Równocześnie w innym 
pomieszczeniu biblioteki dzieci i 
młodzież zasiedli do gier planszo-
wych. Rozgrywki, niekiedy bardzo 
zacięte,  trwały niemal do północy - 
ostatni uczestnicy nocy Bibliotek 
podczas powrotu do domu mogli 
podziwiać nad głowami rozgwież-
dżone niebo. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom naszej Nocy Bibliotek za 
przybycie i wspólną zabawę. 
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no klasę III b ze Szkoły Podstawowej 
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Globalnie w bibliotekach
W maju odbyło się dziewięć lekcji 

bibliotecznych w ramach programu 
„Globalnie w bibliotekach”, realizo-
wanych przez Polską Akcję Huma-
nitarną we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. Celem programu było za-
angażowanie społeczności bibliotek 
w dyskusję i refleksję nad obrazem 
pomocy humanitarnej .  Podczas 
spotkania młodzież dzieliła się swoją 
wiedzą na temat stereotypów i 
Polskiej Akcji Humanitarnej. Punktem 
kulminacyjnym lekcji  był wykład 
Chimamandy Adichie, nigeryjskiej 
pisarki od lat mieszkającej i wykłada-
jącej w USA, pt. „Niebezpieczeństwo 
jednej historii”, mówiący o naszych 
nieuświadomionych stereotypach. 
Uczestnicy dyskutowali na temat 
filmu, swoich wrażeń i odpowiadali 
na pytania. Celem dyskusji było pod-
niesienie świadomości o zagroże-
niach płynących z patrzenia na świat 
przez pryzmat stereotypów. W lek-

cjach wzięło udział około 170 uczniów 
oraz ich opiekunowie. Ponadto w 
holu Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin, od 16 maja do 10 czer-
wca 2018 roku,   można oglądać 
wystawę plakatów prezentujących 
działalność Polskiej 

Akcji Humanitarnej na całym świecie. 
Każde ze zdjęć pokazuje inny rodzaj 
udzielanego wsparcia w ramach 
pomocy hu-manitarnej, obrazując 
tym samym jak szeroki i złożony jest 
to system działa-nia. 

                                                                                                       
Anna Popielarz-Olszak

   95 lat Regionalnej Orkiestry Kujawy
Regionalna Orkiestra Kuja-

wy w Piechcinie liczy już 95 
lat. Koncert z okazji tego pię-
knego jubileuszu odbył się  w 
parku w Piechcinie 24 czer-
wca. Z życzeniami pospieszyli 
przedstawiciele gminnego 
samorządu; przewodnicząca 
Rady Miejskiej Krystyna Bar-
tecka i burmistrz Michał Pę-
ziak. Orkiestra jubilatka ura-
czyła słuchaczy marszami, 
walcami, polkami. O boga-
ctwie repertuaru świadczą 
także beginy i passo doble. 
Od ponad 50 lat orkiestrze 
dyryguje pan Ireneusz Kocik. 

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: Lidia Kowal 
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

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. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Lotników 13, 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 

Vademecum 
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Nagrody kulturalne Burmistrza Barcina

7 czerwca 2018 roku słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Barcinie uczestniczyli w ostatnim 
wykładzie  roku akademickiego 
2017/2018 poświęconym roli kolage-
nu w życiu człowieka. Uroczysty i 
radosny dzień podziękowań za naukę 
i gratulacji za aktywność był doskona-
ł ą  ok az ją  d o  w rę cze nia  nagród 
Burmistrza Barcina za całokształt pra-
cy artystyczno-kulturalnej na rzecz 
rozwoju środowiska lokalnego. W 
2018 roku samorządowe nagrody 
burmistrz Michał Pęziak przyznał 
pani Grażynie Konarzewskiej i panu 
Jerzemu Kosmalskiemu. O ich doce-
nienie i wyróżnienie zawnioskowała 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego 
oraz Rada Miejska w Barcinie. Pan 
Jerzy Kosmalski jest emerytowanym 
nauczycielem, założycielem Towarzy-
stwa Miłośników Miasta i  Gminy 
Barcin, Przewodniczącym Rady Słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Barcinie. Działał w Związku 
Harcerstwa Polskiego (posiada sto-
pień harcmistrza), był członkiem 
Komitetu Odbudowy Pomnika Chry-
stusa Króla na Górze św. Wojciecha, 
przewodniczy Radzie Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy, 
należy do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, angażuje się w działania 

partnerstwa „Tradycja-Kultura-No-
woczesność”. Pan Jerzy ukończył Li-
ceum Pedagogiczne w Chełmnie, 
studiował w Bydgoszczy i Warszawie. 
Razem z żoną Barbarą działa na rzecz 
aktywnego rozwoju i  spędzania 
wolnego czasu osób w wieku 50+, 
propaguje nordic walking, gimnasty-
kę i zajęcia samoobrony, szefuje sek-
cji turystycznej U T W, organizuje 
wycieczki krajowe i zagraniczne. Pani 
Grażyna Konarzewska urodziła się w 
Poznaniu. Z malarstwem miała kon-
takt od dziecka. Jej ojciec malował, a 

Dokończenie na str. 2

siostra ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. Pani Grażyna 
zaczęła malować w 1975 roku. Malar-
stwa oraz metaloplastyki uczyła się 
prywatnie u prof. Jana Grzegorze-
wskiego, znanego poznańskiego 
malarza i rzeźbiarza, ucznia Jana Cy-
bisa, wykładowcy w Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych. Pani Grażyna lubi 
malować ikony złączone z metalo-
plastyką. Sprzedawała je do Anglii i 
Niemiec. Wystawiała w Poznaniu, 
Mogilnie, Żninie i Barcinie. Próbuje 
różnych technik – ołówek, olej, akryl. 
Bardzo lubi  malować portrety , 
zwłaszcza starych ludzi o charaktery-
stycznych twarzach. Pani Grażyna 
Konarzewska od ponad 20 lat dzieli 
się wiedzą i umiejętnościami z czytel-
nikami Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy oraz słuchaczami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Barcinie, 
prowadząc sekcję malarską i zajęcia 
plastyczne, ucząc języka niemie-
ckiego i wychowując przez sztukę.

Jarosław Drozdowski

Sympozjum polskiego 

klasyka w robotniczej bluzie

16 czerwca 2018 roku w Bibliotece 
Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbyło się Sympozjum poświęcone 
pamięci Jakuba Wojciechowskiego, 
w trakcie którego wręczono medale 
honorowe „Za  Zasługi  Dla  Kultury 
Robotniczej”. W 2018 roku w 60-
rocznicę śmierci Jakuba Wojciecho-
wskiego wyróżnienie otrzymal i 
Mirosław Kaźmiyrz Binkowski  z 
Torunia, Maria Gibała z Przemyśla, 
Natalia Jankowska-Urant z Jawo-
rzna, Alicja Przybyłowicz z Piechcina, 
Grażyna Rochna-Woźniak z Solca 
K u j a w s k i e g o ,  K r z y s z t o f  W i l k  z 
Barcina i Stefan Żagiel z Ciechanowa. 
Mirosław Kaźmiyrz Binkowski z To-
runia jest emerytowanym nauczy-
cielem rodzinnie związanym ze Żni-
nem, który jest autorem trzech ksią-
żek gwarą i o gwarze pałuckiej. Pro-
paguje wiedzę o gwarze pałuckiej i 
samą gwarę poprzez wykłady, kon-
kursy, warsztaty, spotkania i prele-
kcje. Współpracuje z instytucjami 
kultury i prowadzi profil na facebo-

ok'u GWARA PAŁUCKA - jak kiejsiś 
nasze babusie i dziadusie godali. 
Maria Gibała jest wiceprezesem 
Robotniczego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w Przemyślu i przewo-
dniczącą Rady Artystycznej klubu. 
Fotografuje, pisze wiersze, prowadzi 
wieczory poetyckie, projektuje pla-
katy i dyplomy, redaguje almanachy. 
Ma w dorobku wiele wystaw fotogra-
ficznych i wieczorów poezji. Wydała 
dwa tomiki i zeszyt poetycki, orga-
nizuje spotkania kulturalne, prowa-
dzi rubrykę „Przystań poetycka” na 
łamach „Naszego Przemyśla”. Nata-
lia Jankowska-Urant pracuje w Mło-
dzieżowym Domu Kultury  i  jest 
wiceprezesem Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w Jaworznie. Z wykształ-
cenia jest mikrobiologiem, a z zamiło-
wania – malarką. Wymyśliła i opraco-
wała własną technikę malowania 
kawą i herbatą. Prezentowała swoje 
prace na wielu wystawach zbioro-
wych, jest laureatką ogólnopolskich i 
międzynarodowych konkursów 
malarskich, prowadzi program autor-
ski „Pasją nakręceni”. Alicja Przybyło-
wicz jest emerytowaną nauczycielką 

Szkoły Podstawowej w Piechcinie i 
Komendantką Hufca ZHP Pałuki im. 
Olgi i Andrzeja Małkowskich w Żninie. 
Prowadziła zespół rytmiczno-wokal-
ny, stworzyła „Iskierki”, przez trzy 
kadencje była radną powiatową, a 
obecnie zasiada w Gminnej Radzie 
Seniorów w Barcinie. Społeczna 
kapituła doceniła panią Alicję za dzia-
łalność harcerską i pedagogiczną. 
Grażyna Rochna-Woźniak jest nau-
czycielką ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki w Solcu Kujawskim, człon-
kiem Zarządu RSTK w Bydgoszczy i 
autorką p ięc iu  indywidualnych 
tomów poetyckich. Publikuje w pra-
sie, almanachach poetyckich, uczes-
tniczy w spotkaniach i warsztatach 
literackich, zasiada w jury konkursów 
ogólnopolskich. Działa w Związku 
Harcerstwa Polskiego, a w szkole 
jako nauczyciel nauczania począ-
tkowego promuje poezję wśród 
dzieci i młodzieży. Krzysztof Wilk z 
Barcina jest emerytowanym nauczy-
cielem, cenionym artystą malarzem i 

Dokończenie na str. 3
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plastykiem uprawiający malarstwo 
olejne, akryl i pastel. Jest aktywnym 
c z ł o n k i e m  S z u b i ń s k i e j  G r u p y 
Plastyków „Plama's”. Brał udział w 
w i e l u  w y s t a w a c h zb i o ro w y c h i 
indywidualnych, uczestniczył w 
plenerach malarskich, współpracuje 
z gminnymi instytucjami kultury i 
stowarzyszeniami, zasiada w jury 
konkursów plastycznych. Stefan 
Żagiel z Ciechanowa jest emeryto-
wanym dziennikarzem, literatem, 
krytykiem literackim i animatorem ru-
c h u  t w ó r c z e g o  n a  p ó ł n o c n y m 
Mazowszu. Jest autorem ponad 20 
tomików wierszy, książek proza-
torskich, zbiorów limeryków i książek 
autobiograficznych oraz współa-
utorem almanachów i antologii. Po 
skończeniu technikum pracował jako 
robotnik w Zakładach Azotowych 
Puławy. Organizował ogólnopolskie 
konkursy poezji i spotkania literackie, 
był członkiem Z L P, propagował 
poezję w miejskiej bibliotece. Kieruje 
kołem RSTK w Ciechanowie zrzesza-
jącym osoby, które nie zerwały z 
tradycją robotniczej twórczości.

Jarosław Drozdowski

Gminy nadnoteckie w Barcinie
11 czerwca 2018 roku w barcińskim 

ratuszu odbyło s ię  posiedzenie 
Zarządu Związku Miast i Gmin Nadno-
teckich, któremu przewodniczył 
Prezes Marek Tchórzka, Wójt Gminy 
Drawsko. Burmistrzów i wójtów 
gmin położonych nad Notecią oraz 
zaproszonych gości powitały Zastę-
pca Burmistrza Barcina Lidia Kowal i 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Bartecka. W posiedzeniu 
przygotowanym przez Dyrektor 
Biura Hannę Forbrich uczestniczyli 
Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy 
Leszek Kawczyński i Zastępca Dyre-
ktora ds. Powodzi i Suszy Agnieszka 
Siłacz, prof. Roman Wojtkowiak z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poz-
naniu, Prezes Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Lena Pata-
las. Przedstawiciele RZGW w Bydgo-
szczy omówili plany inwestycyjne i re-
montowe na szlaku wodnym Noteci, 
poznański naukowiec zaprezentował 
kombajn kosząco-zbierający do usu-
wania roślinności wodnej skonstru-
owany w Katedrze Techniki Leśnej, 
prezes BOSiR sp. z o.o. złożyła spra-

wozdanie ze „Święta Noteci 2018” w 
Barcinie promującego członków 
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 
polski odcinek Międzynarodowej 
Drogi Wodnej E70, integrującego 
miłośników turystyki wodnej, propa-
gującego bezpieczne zachowania 
nad wodą i ochronę środowiska. 
Dyrektor Biura ZMiGN opowiedziała 
o wydarzeniach promocyjnych oraz 
rejsach w ramach projektu „Dzieje się 
w Dolinie Noteci!” z udziałem prze-
dstawicieli Związku Miast i Gmin Nad-
noteckich.

Jarosław Drozdowski

Prezesi na 
emeryturze
Na XLII sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
władze samorządowe pożegnały 
odchodzących na emeryturę pana 
Stefana Firszta Prezesa Zarządu Prze-
dsiębiorstwa Produkcyjno-Usługo-
wego „W O D B A R” Spółka z o.o. i 
pana Andrzeja Erdmanna Prezesa 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Barc in ie .  Przewo-
dnicząca Rady Miejskiej Krystyna 
Bartecka, Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak, Zastępca Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Teresa Wilk i Zastępca 
Burmistrza Barcina L idia  Kowal 
podziękowali prezesom kończącym 
aktywność zawodową, za długole-
tnią współpracę z władzami lokal-

nymi przy realizacji zadań własnych 
Gminy Barcin i działaniach na rzecz 
jakości życia mieszkańców wspólno-
ty lokalnej. Pan Stefan Firszt od 1992 
roku zarządzał PPU „WOD-BAR” 
Spółka z o.o. realizując zadania w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i  odprowadzania ścieków, 
produkcji i dystrybucji energii cie-
plnej, eksploatacji obiektów i urzą-
dzeń wodociągowych, kanaliza-
cyjnych i ciepłowniczych, świadcze-
nia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych, administrowania gminnymi 
zasobami mieszkaniowymi, utrzy-
mania terenów zielonych oraz innych 
usług komunalnych. Pan Andrzej 
Erdmann od 1982 roku kierując GS 
„Samopomoc Chłopska” w Barcinie, 
prowadził działalność w handlu, 
rzemiośle i usługach oraz zajmował 
się propagowaniem kultury i oświaty, 
w znaczący sposób wpłynął na ro-
zwój Barcina i okolicznych miejsco-
wości. 

Stypendia uczniowskie
Na zakończenie roku szkolnego 

2017/2018 przyznano uczniom stype-
ndia za wysokie wyniki w nauce, 
wybitne osiągnięcia oraz wysokie 
osiągnięcia sportowe. 19 czerwca 
2018 roku odbyło się posiedzenie 
komisji stypendialnej powołanej 
przez Burmistrza Barcina opiniującej 
wnioski o przyznanie stypendiów dla 
uczniów placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Barcin. 
Do rozpatrzenia były 253 wnioski, w 
tym 155 wniosków za wysokie wyniki 
w nauce, 6 wniosków za wybitne 
osiągnięcia i 92 wnioski za wysokie 
osiągnięcia sportowe. Łącznie wy-
dano na ten cel 36.500,00 zł z bu-
dżetu gminy Barcinie. Za średnią ocen 
od 5,10 do 5,89 komisja przyznała 
stypendia w wysokości  150 zł  11 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, 65 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Brzechwy w Barcinie, 25 ucz-
niom Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Piechcinie i 8 uczniom 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 
Stypendium w wysokości  190 zł 
otrzymało 6 uczniów Szkoły Podsta-

wowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Bar-
cinie i 2 uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Piechcinie. W 
szkołach gimnazjalnych stypendia w 
wysokości 150 zł przyznano za śre-
dnią ocen od  5,00 do 5,71, a sty-
pendia w wysokości 190 zł za średnią 
ocen powyżej 5,72. W Gimnazjum nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
31  uczniów za wysokie wyniki  w 
nauce otrzymało po 150 zł. Uczniom 
Gimnazjum nr 2 w Piechcinie przyzna-
no 4 stypendia po 150 zł i 2 stypendia 
po 190 zł. Za wybitne osiągnięcia 
nagrodzono 6 uczniów Zespołu Szkół 
w Barcinie stypendiami w wysokości 
od 210,00 zł do 320,00 zł. Wysokie 
osiągnięcia sportowe doceniono w 
pięciu kategoriach. Za zajęcie I miej-
sca w zawodach na szczeblu powia-
towym stypendium w wysokości 
1 1 0 , 0 0  z ł  o t r z y m a ł o  2  u c z n i ó w 
Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Za zajęcie 
miejsc od IV do X miejsca w zawodach 
na szczeblu wojewódzkim stypen-
dium w wysokości 130,00 zł otrzy-
mało 82 uczniów, w tym 4 z barciń-
skiej jedynki i 23 z dwójki, 26 z pie-
chcińskiej podstawówki, 26 z gimna-

zjum w Barcinie i 3 z gimnazjum w 
Piechcinie. Za zajęcie miejsc od I-III w 
zawodach na szczeblu wojewódzkim 
stypendium w wysokości po 150,00 zł 
otrzymało 5 uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2  im. Jana Brzechwy w 
Barcinie, 2 uczniów Gimnazjum nr 1 w 
Barcinie i uczeń Gimnazjum nr 2 w 
Piechcinie. Za zajęcie I-III miejsca w 
Mistrzostwach Polski stypendium w 
wysokości 250,00 zł otrzymało 3 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Brzechwy w Barcinie.

Wędkarskie powitanie lata
W ostatni dzień czerwca Koło Nr 

71 Polskiego Związku Wędkarskiego i 
Gmina Barcin zorganizowały wędkar-
skie powitanie lata. Na rzece Noteć w 
Barcinie odbyły s ię spławikowe 
zawody wędkarskie z udziałem 12 
seniorów i 6 juniorów oraz licznych 
kibiców. Konkurs objął patronatem 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak. 
Puchary i nagrody dla najskuteczniej-
szych  wędkarzy  ufundowano z 
budżetu gminy Barcin. Gospodar-
stwo Rybackie Łysinin sp. z o.o. wyra-
ziło zgodę na amatorskie wędko-
wanie. Sportowa rywalizacja przy 
silnym wietrze utrudniającym łowie-
nie ryb trwała trzy godziny. Nad prze-
biegiem konkursu czuwali Jarosław i 
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plastykiem uprawiający malarstwo 
olejne, akryl i pastel. Jest aktywnym 
c z ł o n k i e m  S z u b i ń s k i e j  G r u p y 
Plastyków „Plama's”. Brał udział w 
w i e l u  w y s t a w a c h zb i o ro w y c h i 
indywidualnych, uczestniczył w 
plenerach malarskich, współpracuje 
z gminnymi instytucjami kultury i 
stowarzyszeniami, zasiada w jury 
konkursów plastycznych. Stefan 
Żagiel z Ciechanowa jest emeryto-
wanym dziennikarzem, literatem, 
krytykiem literackim i animatorem ru-
c h u  t w ó r c z e g o  n a  p ó ł n o c n y m 
Mazowszu. Jest autorem ponad 20 
tomików wierszy, książek proza-
torskich, zbiorów limeryków i książek 
autobiograficznych oraz współa-
utorem almanachów i antologii. Po 
skończeniu technikum pracował jako 
robotnik w Zakładach Azotowych 
Puławy. Organizował ogólnopolskie 
konkursy poezji i spotkania literackie, 
był członkiem Z L P, propagował 
poezję w miejskiej bibliotece. Kieruje 
kołem RSTK w Ciechanowie zrzesza-
jącym osoby, które nie zerwały z 
tradycją robotniczej twórczości.

Jarosław Drozdowski

Gminy nadnoteckie w Barcinie
11 czerwca 2018 roku w barcińskim 

ratuszu odbyło s ię  posiedzenie 
Zarządu Związku Miast i Gmin Nadno-
teckich, któremu przewodniczył 
Prezes Marek Tchórzka, Wójt Gminy 
Drawsko. Burmistrzów i wójtów 
gmin położonych nad Notecią oraz 
zaproszonych gości powitały Zastę-
pca Burmistrza Barcina Lidia Kowal i 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Bartecka. W posiedzeniu 
przygotowanym przez Dyrektor 
Biura Hannę Forbrich uczestniczyli 
Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy 
Leszek Kawczyński i Zastępca Dyre-
ktora ds. Powodzi i Suszy Agnieszka 
Siłacz, prof. Roman Wojtkowiak z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poz-
naniu, Prezes Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Lena Pata-
las. Przedstawiciele RZGW w Bydgo-
szczy omówili plany inwestycyjne i re-
montowe na szlaku wodnym Noteci, 
poznański naukowiec zaprezentował 
kombajn kosząco-zbierający do usu-
wania roślinności wodnej skonstru-
owany w Katedrze Techniki Leśnej, 
prezes BOSiR sp. z o.o. złożyła spra-

wozdanie ze „Święta Noteci 2018” w 
Barcinie promującego członków 
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 
polski odcinek Międzynarodowej 
Drogi Wodnej E70, integrującego 
miłośników turystyki wodnej, propa-
gującego bezpieczne zachowania 
nad wodą i ochronę środowiska. 
Dyrektor Biura ZMiGN opowiedziała 
o wydarzeniach promocyjnych oraz 
rejsach w ramach projektu „Dzieje się 
w Dolinie Noteci!” z udziałem prze-
dstawicieli Związku Miast i Gmin Nad-
noteckich.

Jarosław Drozdowski

Prezesi na 
emeryturze
Na XLII sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
władze samorządowe pożegnały 
odchodzących na emeryturę pana 
Stefana Firszta Prezesa Zarządu Prze-
dsiębiorstwa Produkcyjno-Usługo-
wego „W O D B A R” Spółka z o.o. i 
pana Andrzeja Erdmanna Prezesa 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Barc in ie .  Przewo-
dnicząca Rady Miejskiej Krystyna 
Bartecka, Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak, Zastępca Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Teresa Wilk i Zastępca 
Burmistrza Barcina L idia  Kowal 
podziękowali prezesom kończącym 
aktywność zawodową, za długole-
tnią współpracę z władzami lokal-

nymi przy realizacji zadań własnych 
Gminy Barcin i działaniach na rzecz 
jakości życia mieszkańców wspólno-
ty lokalnej. Pan Stefan Firszt od 1992 
roku zarządzał PPU „WOD-BAR” 
Spółka z o.o. realizując zadania w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i  odprowadzania ścieków, 
produkcji i dystrybucji energii cie-
plnej, eksploatacji obiektów i urzą-
dzeń wodociągowych, kanaliza-
cyjnych i ciepłowniczych, świadcze-
nia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych, administrowania gminnymi 
zasobami mieszkaniowymi, utrzy-
mania terenów zielonych oraz innych 
usług komunalnych. Pan Andrzej 
Erdmann od 1982 roku kierując GS 
„Samopomoc Chłopska” w Barcinie, 
prowadził działalność w handlu, 
rzemiośle i usługach oraz zajmował 
się propagowaniem kultury i oświaty, 
w znaczący sposób wpłynął na ro-
zwój Barcina i okolicznych miejsco-
wości. 

Stypendia uczniowskie
Na zakończenie roku szkolnego 

2017/2018 przyznano uczniom stype-
ndia za wysokie wyniki w nauce, 
wybitne osiągnięcia oraz wysokie 
osiągnięcia sportowe. 19 czerwca 
2018 roku odbyło się posiedzenie 
komisji stypendialnej powołanej 
przez Burmistrza Barcina opiniującej 
wnioski o przyznanie stypendiów dla 
uczniów placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Barcin. 
Do rozpatrzenia były 253 wnioski, w 
tym 155 wniosków za wysokie wyniki 
w nauce, 6 wniosków za wybitne 
osiągnięcia i 92 wnioski za wysokie 
osiągnięcia sportowe. Łącznie wy-
dano na ten cel 36.500,00 zł z bu-
dżetu gminy Barcinie. Za średnią ocen 
od 5,10 do 5,89 komisja przyznała 
stypendia w wysokości  150 zł  11 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, 65 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Brzechwy w Barcinie, 25 ucz-
niom Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Piechcinie i 8 uczniom 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 
Stypendium w wysokości  190 zł 
otrzymało 6 uczniów Szkoły Podsta-

wowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Bar-
cinie i 2 uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Piechcinie. W 
szkołach gimnazjalnych stypendia w 
wysokości 150 zł przyznano za śre-
dnią ocen od  5,00 do 5,71, a sty-
pendia w wysokości 190 zł za średnią 
ocen powyżej 5,72. W Gimnazjum nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
31  uczniów za wysokie wyniki  w 
nauce otrzymało po 150 zł. Uczniom 
Gimnazjum nr 2 w Piechcinie przyzna-
no 4 stypendia po 150 zł i 2 stypendia 
po 190 zł. Za wybitne osiągnięcia 
nagrodzono 6 uczniów Zespołu Szkół 
w Barcinie stypendiami w wysokości 
od 210,00 zł do 320,00 zł. Wysokie 
osiągnięcia sportowe doceniono w 
pięciu kategoriach. Za zajęcie I miej-
sca w zawodach na szczeblu powia-
towym stypendium w wysokości 
1 1 0 , 0 0  z ł  o t r z y m a ł o  2  u c z n i ó w 
Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Za zajęcie 
miejsc od IV do X miejsca w zawodach 
na szczeblu wojewódzkim stypen-
dium w wysokości 130,00 zł otrzy-
mało 82 uczniów, w tym 4 z barciń-
skiej jedynki i 23 z dwójki, 26 z pie-
chcińskiej podstawówki, 26 z gimna-

zjum w Barcinie i 3 z gimnazjum w 
Piechcinie. Za zajęcie miejsc od I-III w 
zawodach na szczeblu wojewódzkim 
stypendium w wysokości po 150,00 zł 
otrzymało 5 uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2  im. Jana Brzechwy w 
Barcinie, 2 uczniów Gimnazjum nr 1 w 
Barcinie i uczeń Gimnazjum nr 2 w 
Piechcinie. Za zajęcie I-III miejsca w 
Mistrzostwach Polski stypendium w 
wysokości 250,00 zł otrzymało 3 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Brzechwy w Barcinie.

Wędkarskie powitanie lata
W ostatni dzień czerwca Koło Nr 

71 Polskiego Związku Wędkarskiego i 
Gmina Barcin zorganizowały wędkar-
skie powitanie lata. Na rzece Noteć w 
Barcinie odbyły s ię spławikowe 
zawody wędkarskie z udziałem 12 
seniorów i 6 juniorów oraz licznych 
kibiców. Konkurs objął patronatem 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak. 
Puchary i nagrody dla najskuteczniej-
szych  wędkarzy  ufundowano z 
budżetu gminy Barcin. Gospodar-
stwo Rybackie Łysinin sp. z o.o. wyra-
ziło zgodę na amatorskie wędko-
wanie. Sportowa rywalizacja przy 
silnym wietrze utrudniającym łowie-
nie ryb trwała trzy godziny. Nad prze-
biegiem konkursu czuwali Jarosław i 
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Marek Drozdowscy, Tomasz Słomo-
wicz i Andrzej Kowalczyk. Złowione 
ryby po zważeniu i ustaleniu wyni-
ków, wypuszczono do wody. Zamy-
kając zawody wędkarskie na trakcie 
spacerowym za kościołem pw. św. 
Jakuba Większego Zastępca Burmi-
strza Barcina Lidia Kowal wręczyła 
puchary Janowi Kokocha i Jakubowi 
Antczakowi.  Nagrody rzeczowe 
otrzymali także Dawid Krawczyk, Mi-
rosław Nosek, Waldemar Nosek i Ry-
szard Kokocha oraz wszyscy juniorzy.
Wyniki zawodów wędkarskich – 
seniorzy
1. Jan Kokocha – 8390 pkt.
2. Dawid Krawczyk – 7540 pkt.
3. Mirosław Nosek – 7360 pkt.
4. Waldemar Nosek – 7040 pkt.
5. Ryszard Kokocha – 5840 pkt.
6. Henryk Wądrzyk – 4820 pkt.
7. Henryk Jendrzejczak – 4320 
pkt.
8. Marian Wieczorek – 4010 pkt.
9. Andrzej Wiśniewski – 3960 
pkt.
10. Marian Buzała – 3570 pkt.
11. Marcin Janowski – 3060 pkt.
12. Artur Buzała – 3010 pkt.
Wyniki konkursu wędkarskiego – 
juniorzy
1. Jakub Antczak – 6500 pkt.
2. Jakub Maciejewski – 3440 
pkt.
3. Leszek Zalewski – 2830 pkt.
4. Igor Zielas – 1780 pkt.
5. Łukasz Kotlarek – 1510 pkt.

Monitoring powietrza
W Gminie Barcin uruchomiony 

został system monitorowania stanu 
jakości i poziomu zanieczyszczenia 
powietrza Airly. W maju 2018 roku 
Gmina Barcin oraz Airly Sp. z o.o. z 
Krakowa zawarły umowę, na podsta-
wie której zakupiono i zamontowano 
3 tablice z wyświetlaczem LED oraz 
10 senso-rów jakości powietrza Airly 
monitorujących i mierzących jakość 
powietrza na terenie Gminy Barcin. 

Sensory jakości  powietrza Air ly 
zamontowano w Barcinie, Piechcinie 
i Krotoszynie. Jeden sensor umiesz-
czony zostanie na świetlicy wiejskiej 
w Mamliczu. Tablice LED zlokalizo-
wane są na budynkach Szkoły Podst-
awowej Nr 1 im. dr. Stanisława Krzy-
sia i stadionu miejskiego w Barcinie 
oraz biblioteki publicznej w Piech-
cinie.
                              Jarosław Drozdowski

Grant od Tesco
Projekt „Wokół Kuchennego 

Stołu” opracowany przez Stowarzy-
szenie „Otwarte Umysły” z Barcina 
jest jedną z 24 inicjatyw społecznych 
w województwie kujawsko-pomor-
skim (375 w całej  Polsce),  która 
u z y s k a ł a  w s p a r c i e  z  p r o g r a m u 
„Decydujesz, pomagamy”, którego 
celem jest aktywizowanie mieszkań-
ców do zmieniania na lepsze swojego 
najbliższego otoczenia. Grant w 
wysokości 5000 zł przeznaczony 
zostanie na doposażenie „Koloro-
wego zakątku” w Zespole Szkól w 
Barcinie, w którym organizowane 
będą jeszcze ciekawsze zajęcia dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
o ich pełnosprawnych rówieśników 
umożliwiające przygotowywanie 
smacznych potraw, wzajemne po-
rozumiewanie się i  ciekawe spę-
dzanie wspólnego czasu. Burmistrz 
Barcina Michał Pęziak objął honoro-
wym patronatem wszystkie edycje 
programu grantowego „Decydujesz, 
pomagamy”. W pierwszych regional-
nych głosowaniach klientów Tesco 
zwyciężyły projekty „Z głową kupuję, 
mądrze gotuję, zdrowo żyję” oraz 
„Kolorowy Zakątek” zgłoszone 
przez Stowarzyszenie „Otwarte 
Umysły”.

Wyróżnienie marszałka dla SOU

Stowarzyszenie „Otwarte Umy-
sły” otrzymało wyróżnienie Marszał-
ka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego w kategori i  „Działalność 
społeczna i zaangażowanie na rzecz 
drugiego człowieka”. Burmistrz 
Barcina wnioskował o nagrodzenie 
S O U za całokształt działalności 
stowarzyszenia ze szczególnym 
uwzględnieniem inicjatyw i przedsię-
wzięć na rzecz dzieci i  młodzieży 
niepełnosprawnej z gminy Barcin i 
powiatu żnińskiego. Gala wręczenia 
22 nagród i 38 wyróżnień z udziałem 
„najlepszych z najlepszych – osób i 
zespołów, które swoją aktywnością, 

z a a n g a ż o w a n i e m  i  p r a c ą  s ł u ż ą 
rozwojowi regionu”, odbyła się 19 
czerwca br. w CKK Jordanki w Toru-
niu. Ceremonię uświetnił koncert 
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z 
udziałem Leszka Możdżera. Sto-
warzyszenie „Otwarte Umysły” 
(SOU) powstało w 2008 roku przy 
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Barcinie. Organizacja łączy 
osoby mające na celu działania na 
rzecz wszechstronnego rozwoju 
społecznego, emocjonalnego, po-
znawczego, moralnego, fizycznego i 
kulturalnego dzieci  i  młodzieży 
uczących się w gimnazjum i innych 
placówkach oświatowych. Od 10 lat 
Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” 

skupia ludzi nastawionych na bez-
interesowną pomoc, stale rozwija-
jących swoje kompetencje zawodo-
we i społeczne, poszerzających gamę 
inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz wzbo-
gacających ofertę edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych.

Jarosław Drozdowski
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