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„Święta tuż tuż”

18 grudnia uczniowie ze szkoły 
podstawowej w Mamliczu uraczyli 
zebranych w Domu Kultury najpiękniej-
szymi polskimi i zagranicznymi pio-
senkami świątecznymi. Ponadto ów 
montaż słowno muzyczny był prze-
wodnikiem po świątecznych tradycjach 
jakie obowiązują w innych aniżeli Polska 
krajach. Kiedy dzieci skończyły swój 
występ, do głosu doszła młodzież i 
nauczyciele z barcińskiego liceum. 
Christmas Show to zawsze jest historia 

Christmas Show 

osadzona w klimacie świąt z ciekawym 
morałem… w tym roku mogliśmy 
zobaczyć przedstawienie zatytułowane 
„Gdybyś w święta zamienił się w mamę”. 
Była to historia młodego człowieka o 
imieniu Tomek, który zajęty karierą nie 
obchodzi świąt. Pewnego dnia krótko 
przed bożym narodzeniem budzi się w 
ciele swojej mamy co powoduje wiele 
zabawnych sytuacji ale tez otwiera 
naszemu bohaterowi oczy na to, jak 
ważna jest rodzina i wspólnie z nią 
spędzony czas.
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„Magiczny wieczór”

Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne 
”Andrzejki” od dawien dawna są trady-
cyjnym wieczorem wróżb. Jest to wie-
czór wyjątkowy, gdyż zgodnie z tradycją 
św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy 
wszystkim pragnącym poznać, jaka 
przyszłość ich czeka. Co by jednak o tym 
święcie nie mówić to tego dnia chodzi o 
dobrą zabawę. Andrzejki obchodzone w 
Polsce od kilku pokoleń, nie tracą na 
popularności. Jest to czas przed końcem 
roku liturgicznego i ostatni moment do 
zabaw, imprez oraz wróżb przed 
Adwentem. W tym okresie spotykamy się 
nie tylko, by zaznać dobrej zabawy, ale 
także, by w większym gronie wróżyć, 
bawić się, przepowiadać przyszłość lub 
szukać sposobu na przyciągnięcie 
miłości. Tych którzy bawili się w Miejskim 
Domu Kultury 30 listopada ta sfera życia 
jeszcze nie dotyczy ale mogli wywróżyć 
sobie czym będą się zajmować w 
przyszłości za pomocą magicznej butelki, 
a kto chciał mieć na twarzy np. motyla lub 
pająka prosił o to panią Beatę i po chwili 
jego życzenie było spełnione. Nieod-
łącznym i można powiedzieć sztan-
darowym elementem zabawy andrzej-
kowej jest oczywiście lanie wosku. Każda 
z pociech mogła w ten sposób również 
zajrzeć w swoją przyszłość odczytując ją 
z powstałej na wodzie formy woskowej. 
Wieczór andrzejkowy opiera się na magii 
stąd obecność prawdziwego magika. W 
Sali kinowej odbył się pokaz iluzjonisty 
Mariusza Czajki. Młodzi ludzie jak i 
rodzice nie tylko żywiołowo reagowali na 
kolejne magiczne popisy ale tez brali 
czynny udział w pokazie. 

Gala Rankingu 

Bibliotek 2018 

Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, że Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Barcin jest najlepszą biblioteką w 
województwie Kujawsko-pomorskim, a 
drugą w całej Polsce w VIII Rankingu 
Bibliotek 2018 roku, która triumfowała 
przed dwoma laty, a rok temu znalazła 
się na szóstym miejscu.
Dnia 28 listopada 2018 r. w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta 
Barcin Pani Grażyna Szafraniak oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej  w 
Barcinie Pan Janusz Wojtkowiak z rąk 
organizatorów – Dariusza Jaworskiego, 
dyrektora Instytutu Książki i Marcina 
Piaseckiego, redaktora zarządzającego 
„Rzeczpospolitej”, odebrali dyplomy i 
gratulacje.
Gali Rankingu Bibliotek 2018 towarzyszy-
ło wiele ciekawych wystąpień. Głos 
zabrał m.in. dr Tomasz Makowski, 
dyrektor Biblioteki Narodowej, który 
podkreślił usługowy charakter bibliotek i 
konieczność otwierania tych placówek w 
soboty, tak, aby całe rodziny mogły 
skorzystać z ich oferty. Dyrektor zaapelo-
wał przy tym do samorządowców, aby 
zadbali o odpowiednie wsparcie finanso-
we i zwiększenie etatów, co umożliwi 
wydłużenie czasu pracy bibliotek. Podsu-
mowując swoje wystąpienie stwierdził, 
że "gminy, które posiadają słabe bibliote-
ki to gminy niekulturalne".
Z kolei Paweł Kuczyński, socjolog i ba-
dacz czytelnictwa w Polsce, w swoim 
wystąpieniu o dość przewrotnym tytule 
"Czytanie książek jako piękna choroba" 
przedstawił bardzo interesujące, wstęp-
ne wyniki badań przeprowadzanych 
ostatnio w bibliotekach.
Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik 
„Rzeczpospolita” nagradzają samorządy 
za ich zaangażowanie w rozwój i dobre 
zarządzanie bibliotekami publicznymi. 

Organizatorom przyświeca idea, aby 
poprzez dobrze działającą bibliotekę, 
wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i 
całkowicie bezpłatny dostęp do lite-
ratury, a więc wiedzy, nowych mediów i 
szeroko rozumianej kultury. W tym roku 
biblioteki rywalizowały bardzo zacięcie. 
Do bibliotek w całej Polsce zostało 
wysłanych 2300 ankiet, odpowiedziało 
na nią 750 bibliotek. Ankieta zawierała 26 
pytań. Ocenie podlegała między innymi 
powierzchnia biblioteki i filii, zatrudnie-
nie, zakup nowości. Pod uwagę został 
wzięty, czas pracy biblioteki, wielkość 
księgozbioru w przeliczeniu na 100 
mieszkańców. Punkty można było uzys-
kać również za działające kółka czytelni-
cze, artystyczne, literackie.
Nasz sukces nie byłby możliwy, gdyby nie 
pełne zaangażowanie wszystkich pra-
cowników bibliotek z terenu gminy 
Barcin. Dziękujemy również władzom 
gminy, radnym za ogromną pomoc i 
zrozumienie potrzeb biblioteki. Jednak 
za nasz sukces najserdeczniej dziękujemy 
czytelnikom naszych bibliotek, dzięki, 
którym czujemy się potrzebni i istnieje-
my.

Pierwsza dziesiątka w Rankingu 2018:

1. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
Gminy i Miasta Sianów

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Barcin

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Ł. Górnickiego "Galeria Książki" w 

Oświęcimiu
4. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża 

z siedzibą w Podgórzu 
5. Gminna Biblioteka Publiczna 

w Świątkach 
6. Miejska Biblioteka Publiczna 

w Cieszanowie 
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni 
8. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo 

Elbląskie 
9. Miejska Biblioteka Publiczna im. 

K.I. Gałczyńskiego w Morągu 
10. Biblioteka Miejska w Cieszynie

Dokończenie na str. 3

„Imieniny chóru”

Koncert z okazji imienin Stanisława w 
Żnińskim Domu Kultury to już tradycja. W 
tym roku chór wystąpił z tej okazji także 
w Barcinie. Chór założony został 7 lutego 
1909 roku w Żninie jako „Koło Śpiewackie 
Polskie”, którego głównym celem było 
podtrzymywanie przez śpiew ducha 
narodowego, nauka mowy polskiej, 
tradycji i patriotyzmu. Chór działa po dziś 
dzień i wcale nie myśli o emeryturze, 
mało tego na swoim koncie za swoją 
bogatą organizacyjno-artystyczną pracę 
otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, a 
w śród nich tak ważne jak: Nagroda 
Ministra Kultury i Sztuki. 1 grudnia w 
Barcinie podczas imieninowego koncer-
tu nie zabrakło żartów, muzycznych 
popisów i zaskakujących przebrań. 
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Wizyta Św. Mikołaja

Początek grudnia chyba każdemu 
kojarzy się z jednym. Mikołajkami. 5 
grudnia brodaty jegomość odwiedził 
Miejski Dom Kultury w Barcinie. Była to 
pierwsza wizyta Św. Mikołaja w nowej 
siedzibie Miejskiego Domu Kultury w 
Barcinie, ale nim do tego doszło to 
wszyscy zebrani w sali widowiskowo 
kinowej obejrzeli zabawny spektakl w 
wykonaniu aktorów teatru frajda z Toru-
nia, a zatytułowany „czym pachną święta 
?” Kiedy spektakl dobiegał końca pojawił 
się gość na którego wszyscy czekali. Św. 
Mikołaj zajął specjalnie dla niego przy-
gotowane miejsce i wręczył każdemu 
dziecku osobiście słodki upominek.

„Mężczyzna 

idealny”
Na deskach sceny teatralnej Miejskie-

go Domu Kultury w Barcinie wystąpili 
aktorzy znani ze szklanego ekranu. 
Czwórka artystów oraz sztuka jaką zapre-
zentowali przyciągnęła na widownie 
komplet widzów. „Mężczyzna idealny” 
to tytuł sztuki jaką Barcińska widownia 
obejrzała w piątkowy wieczór w Miej-
skim Domu Kultury. Sztuka o tyle wy-
jątkowa, bo zagrana przez znanych 
aktorów, których twarze można na co 
dzień oglądać na szklanym ekranie. Lista 
gwiazd występujących w spektaklu jest 
imponująca. Znajdują się na niej takie 
nazwiska jak Katarzyna Cichopek, 
Krzysztof Ibisz, Michał Milowicz, Jerzy 
Kawalec, Artur Dziurman, „Misiek” 
Koterski, Marek Siudym czy Dariusz 
Kordek. Obsada spektaklu jest wy-
mienna. W Barcinie mogliśmy oglądać na 
scenie Macieja Damięckiego, Małgorzatę 
Lewińską, Artura Dziurmana i Jacka Ka-
walca. „Mężczyzna idealny” to komedia 
romantyczna, albo terapeutyczna; jak 
kto woli. Fabuła spektaklu jest bardzo 
intrygująca. Punkt wyjścia stanowi... 
kryzys gwiazdora. Znany showman tele-
wizyjny przeżywa kryzys osobowości i 
zgłasza się na kurację - do kliniki leczenia 
męskich nerwic. Nie podejrzewając, że to 
klinika zupełnie niepodobna do innych. 
Kieruje nią bowiem ekscentryczny pro-
fesor psychiatrii, który stosuje metody 
bliższe raczej hippisom i playboyom niż 
naukowej placówce. Jego najbliższa 
współpracowniczka, owładnięta manią 
„wyprodukowania” mężczyzny idealne-
go, pracuje nad swoim tajnym wynalaz-
kiem…

Zdjęcia na str.5 
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Zdjęcia na str.5 



6 7

„Kontrabasista”

"Kontrabasista" to przepełniony 
groteską, śmiechem i nostalgią mono-
dram - mówi reżyser Krzysztof Pulkow-
ski. - To rozrachunek życiowy niespełnio-
nego muzyka, a tak naprawdę to właści-
wie każdego z nas.W monodramie miłość 
konkuruje z nienawiścią, a gorzki śmiech 
z bezsilnością. Samotność kontrabasisty 
to pole do popisu dla jego wyobraźni. 
Wyobraźnia bohatera ukazuje widzowi 
szereg nie tylko komicznych, ale i 
dramatycznych zachowań. Spektakl jest 
bardzo trudny dla aktora, jednak dobrze 
zagrany stanowi niebywały ładunek 
emocjonalny dla widza. To obraz czło-
wieka pozornie szczęśliwego, o wysokiej 
pozycji społecznej - muzyka w państwo-

wej orkiestrze. Z początku pewny siebie, 
wyolbrzymiający pozycję kontrabasisty 
w orkiestrze, ale z czasem (z każdym ko-
lejnym drinkiem) tracący pewność siebie, 
ujawniający demony towarzyszące jego 
egzystencji. Spektakl "Kontrabasista" w 
wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza i 
reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego został 
zakwalifikowany na United Solo, naj-
większy i najbardziej prestiżowy festiwal 
na świecie odbywający się co roku w 
Nowym Jorku, w centrum Manhattanu, 
w Row Theater przy 42 ulicy. "Kontra-
basista" na tym festiwalu zdobył zna-
czącą nagrodę - Best International Show. 
Nasi widzowie mogli go zobaczyć 15 
grudnia.

„Przygoda z książką 

i sztuką” – grant 

WBK w Piechcinie

Szkoła Podstawowa im. Janusz Kor-
czaka w Piechcinie po raz trzeci wygrała 
grant na realizację projektu „ Przygoda z 
książką i sztuką”. Spośród 248 nade-
słanych do fundacji wniosków wybrano 
64,  a wśród nich projekt szkoły w Piech-
cinie. Celem przedsięwzięcia było  
zainspirowanie i zachęcenie najmłod-
szych do spróbowania swoich sił w rolach 
odbiorcy,  twórców, a jednocześnie 
umożliwienie im rozwijania własnych 
zdolności rozumowania i wyobraźni. 
Inicjatywa nauczycieli realizowana była 
od IV- XII 2018 r. , w ramach której 
uczniowie w wieku 8-12 lat  uczestniczyli 
w wielu zajęciach i wyjazdach. Dzieci 
odwiedziły nowoczesną drukarnię „ 
POZKAL” w Inowrocławiu, spotkały się z 
kulturoznawcą Panem Jarosławem 
Górskim, obejrzały spektakl teatralny pt 
„Robinson Crusoe” , podziwiały prace 
ilustratorki książek Pani Iwony Chmielew-
skiej w Galerii Sztuki   w Toruniu. Dużą 
atrakcją były warsztaty aktorskie i pla-
styczne w nowo otwartym MDK w Bar-
cinie. Finałowym wydarzeniem będzie 
wydanie książki z najlepszymi pracami 
literackimi i plastycznymi wyłonionymi w 

Gminnym Konkursie. Najlepsi otrzymają 
nagrody ufundowane przez Fundację 
Banku Dziecięcych Uśmiechów. 
Realizatorzy dziękują wszystkim zaanga-
żowanym osobom, które współpra-
cowały w trakcie różnych zajęć, przed-
sięwzięć.

Dokończenie na str.7 

„Kobieta, którą 

pokochał Marszałek” 

Miłośnicy literatury z DKK dla doro-
słych, działającego przy BPMiG w Bar-
cinie, spotkali się 4 grudnia 2018 r. w 
czytelni biblioteki. Spotkanie tym razem 
przebiegało inaczej niż zwykle. Zaczęto 
od złożenia podziękowań i gratulacji z 
okazji zajęcia przez barcińską książnicę II 
miejsca w tegorocznym Rankingu Biblio-
tek ogłoszonym przez Rzeczpospolitą i 
Instytut Książki. Zaproponowana do 
wspólnego czytania powieść biogra-
ficzna o drugiej żonie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, napisana przez Katarzynę 
Drogę, okazała się dobrym wyborem.
Dziewiętnastoletnia Aleksandra Szczer-
bińska przyjeżdża z Suwałk do Warsza-
wy. Marzy o kształceniu się w wolnej 
Polsce. W czasach, kiedy uważano, że 
rolą kobiety jest dobre zamążpójście i 

wychowywanie dzieci, Ola przemyca 
dynamit w gorsecie i organizuje siatkę 
wywiadowczyń. Podczas prezentacji 
składu broni poznaje legendę podziem-
nej Polski – Józefa Piłsudskiego. Mimo 
przeszkód staje u jego boku i zostaje 
pierwszą damą II RP.
Powieść o prawdziwej miłości i bez-
interesownym poświęceniu. Opowieść o 
kobiecie silnej, inteligentnej i nietuzinko-
wej, której codzienność stała się walką. 
Walką z konwenansami epoki. Walką o 
niepodległą Polskę. Walką o miłość 
wystawianą na wiele prób.
Książka „Kobieta, którą pokochał 
Marszałek” klubowiczom się podobała. 
Większości świetnie się ją czytało. 
Przybliża historię pierwszej połowy XX 
wieku.  Lektura,  która dała wiele 
t e m a t ó w  d o  r o z m ó w .  Wy w o ł a ł a 
dyskusję o przekłamaniach w przekazie 
historycznym. Zebrani kreślili portrety 
postaci polityczno-historycznych, nie 
tylko tych powieściowych, starając się 
zrozumieć ich takie a nie inne postępo-
wanie. Rozmowa potoczyła się nawet ku 
fizyce kwantowej. Klubowicze mówili o 
emocjach, które towarzyszyły im pod-
czas czytania książki. Zdjęcia wzbogacają 
publikację. Pozycja godna polecenia.

 

 
        Moderator Renata Grabowska

O BOŻYM NARODZENIU 

W BIBLIOTECE

19 grudnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Barcin odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie, 
które zakończyło długi cykl wydarzeń kulturalno-
edukacyjnych realizowanych w 2018 roku w 
barcińskiej książnicy. Jako że święta Bożego 
Narodzenia już za pasem, tematem spotkania były 
właśnie te święta; w ramach cyklu „Poprzez wieki” 
pracownica biblioteki Olga Gralak-Ćwikła opowie-
działa o historii obchodzenia święta Bożego 
Narodzenia oraz tradycjach i obyczajach świąte-
cznych.
Zagadnieniem, które otworzyło wykład było 
pytanie, dlaczego właściwie dzień 25 grudnia 
obchodzony jest jako pamiątka narodzin Jezusa 
Chrystusa. Jak dowiedzieli się zebrani, nie jest to 
faktyczna data urodzin Chrystusa, ta bowiem 
wskutek braku dokładnych źródeł historycznych 
jest niemożliwa do ustalenia. 
Jedyne dokumenty, jakie pozwalają w przybliżeniu 
datować narodziny Jezusa, to dwie spośród 
ewangeli i  Nowego Testamentu: Ewangelia 
Mateusza i Łukasza, które podają nieliczne 
informacje na ten temat. Problemem, na jaki 
napotykają historycy badający oba źródła, są 
rozbieżności w obu księgach: wedle Ewangelii 
Mateusza Jezus urodził się jeszcze za życia króla 
Heroda, podczas gdy według Ewangelii Łukasza 
Jezus przyszedł na świat w czasie trwania spisu 
ludności, kiedy władcą Syrii był Kwiryniusz. Z 
pozostałych źródeł epoki wiemy, że Herod zmarł w 
4 roku p.n.e., zaś Kwiryniusz przeprowadził spis 
ludności na przełomie roku 6 i 7 n.e.; zakłada się 
więc, że najprawdopodobniej Jezus urodził się w 
okresie między tymi dwoma wydarzeniami. 
Trudno jest także ustalić, dlaczego właśnie dzień 25 
grudnia został wybrany jako pamiątka dzień 
narodzin Jezusa. Jedna z teorii głosi, że chrześci-
janie - nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa 
- celowo obrali tę symboliczną datę, a mianowicie 
dzień przesilenia zimowego, by przeciwstawić 
narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, 
nazywanego "Słońcem sprawiedliwości", "Świa-
tłością świata” obchodzonym w tym dniu pogań-
skim świętom narodzin bogów utożsamianych ze 
słońcem – indoirańskiego bożka Mitry czy rzym-
skiego bóstwa  Sol Invictus. Inna hipoteza opiera się 
na apokryficznych informacjach o dacie poczęcia 
Chrystusa  - 25 marca, Jego narodzenie zatem 
powinno przypaść 25 grudnia.
Co ciekawe, w początkowych latach istnienia 
chrześcijaństwa święto Bożego Narodzenia nie 
było obchodzone, ustępując ważnością niedzieli - 
pamiątce Ostatniej Wieczerzy oraz Wielkanocy - 
święcie zmartwychwstania.  Pierwsza zachowana 
wzmianka wskazującą istnienie publicznych 
celebracji liturgicznych święta narodzin Chrystusa 
pochodzi dopiero z IV wieku. Święto szybko 
zdobyło popularność, jednak przez długi czas było 
wydarzeniem typowo liturgicznym, którego 
obchody nie wykraczały poza kościelne mury. 
Większość tradycji świątecznych, które obecnie 
kultywujemy, zaczęła pojawiać się w okresie od XVII 
wieku po wiek XIX – w tym czasie utrwalił się 
zwyczaj obchodzenia świat Bożego Narodzenia 
jako święta rodzinnego, ciepłego, radosnego –czyli 
takiego, które znamy i kochamy obecnie. 
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Z NASZEJ POCZTY / 

Moja 

pastorałka 

XII/2018

Gdy umacniał fundamenty Ziemi
na horyzoncie przed Nim igrała.

Gdy wypełnił się czas dla 
Betlejem

Syna Swego Jezusa Mu dała.

W ubogiej stajence się to działo,
że Słowo Boga Ciałem się Stało.
Pasterze pierwsi Mu się kłaniali.

Za gwiazdą królowie 
przyjechali.

A my czy pójdziemy do stajenki,
do Jezuska i Matki Panienki?

Czesław Cieślak

Na Nowy 

Rok 2019
Witaj Nowy Roku w naszym 

pięknym kraju,
Czuj się u nas tak jakobyś był w 

raju.
Obdarzaj nas pokojem, pięknem 

i miłością,
Eliminuj co brzydkie i cuchnie 

podłością.
Spraw by Ojczyzna nasza w 

prestiż obrastała
I dzięki temu nie tylko nas 

zachwycała.
I przez cały Nowy Rok niech tak 

będzie,
I przez cały czas niech głośno o 

tym będzie.

Czesław Cieslak

Pierwsze rozdanie 

Darta 

dla Zakopca!

Dnia 09.12.2018 roku na Stadionie 
Miejskim w Barcinie rozegrany został 
pierwszy turniej klasyfikacyjny rozgry-
wek Darta 301 o puchar Prezesa Barciń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 
Krzysztofa Wolskiego. Na starcie za-
wodów przy trzech tablicach stanęło 
jedynie siedmiu graczy - niska liczba 
prawdopodobnie spowodowana była 
przygotowaniami świątecznymi oraz 
pobytem w pracy przez kluczowych 
darterów. Mimo wszystko od 16:30 
rozgrywki nowego - II sezonu - ruszyły! 
Najlepszy okazał się Joachim Zakopiec, 
który pomimo porażki w początkowej 
fazie i znalezienia się "po lewej stronie" 
dotarł do finału. Tam zmierzył się ze 
swoim pogromcą - Marcina Ratajcza-
kiem. W wielkim finale Joachim Zakopiec 
udanie dwukrotnie zrewanżował się i 
tym samym sięgnął po puchar! Następne 
zawody odbędą się 27.01.2018 roku o 
godzinie 16:30 na Stadionie Miejskim w 
Barcinie! Zapisy pod numerem 603 153 
154 lub w kasie Stadionu Miejskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

V Memoriał im. 

Ryszarda 

Cegielskiego 

za nami!
Dnia 09.12.2018 roku (w niedzielę) w 

Hali  Widowiskowo – Sportowej w 
Barcinie odbył się V Memoriał Piłkarski 
im. Ryszarda Cegielskiego – znanego i 
zasłużonego działacza sportowego z 
naszego regionu, który zmarł w 2009 
roku. W imprezie zorganizowanej przez 
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z 
o.o., udział wzięli piłkarze z roczników 
2009 i młodsi z takich klubów jak.. Pogoń 
Mogilno, Unia Solec Kujawski, Unia 
Janikowo, Mały Piłkarz Inowrocław, 
Zagłębie Piechcin oraz BOSiR/Dąb Barcin 
w roli gospodarzy. Zmagania piłkarskie 
przeprowadzono w systemie „każdy z 
każdym” – zatem zgromadzeni na try-
bunach widzowie - w głównej mierze 

rodzice oraz rodzeństwo głównych 
bohaterów – mieli okazję obejrzeć 
piętnaście emocjonujących pojedynków. 
Każdy z nich był o wielką stawkę, ponie-
waż najmniejsza wpadka spowodować 
mogła, że zespół straci możliwość walki o 
najwyższe cele. Po około pięciogo-
dzinnych zmaganiach najlepsi na placu 
gry byli kopacze z Inowrocławia, którzy 
zdecydowanie wyprzedzili całą stawkę. 
Tuż za nimi trwała walka na dobre o 
miejsce drugie, trzecie i czwarte! Na 
finiszu – w ostatnim meczu – punkty na 
wagę srebrnych medali zdobyli kopacze 
Unii Janikowo. Na trzecim miejscu 
podium stanęli gospodarze turnieju pod 
wodzą Marcina Tarnowskiego, którzy 
można powiedzieć.. nieznacznie ulegli 
Unitom, jednak znaleźli  się przed 
Pogonią, co dało im brązowe medale. 
Czwarte miejsce przypadło Pogoni Mo-
gilno, a na następnych dwóch miejscach 
znalazły się ekipy Unii Solec Kujawski 
oraz Zagłębia Piechcin. W decydujących 
momentach obu zespołom najzwyczaj-
niej brakowało szczęścia. Organizatorzy 
oraz zgromadzeni goście wręczyli 
młodym adeptom piłki nożnej okazjo-
nalne statuetki oraz nagrody w postaci 
kart upominkowych do sieci sklepów 
Decathlon. Wszyscy uczestnicy zmagań 
otrzymali medale, a ich opiekunowie 
pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Dokończenie na str.9 99
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POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko 

DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski

WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul.  Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
www.mdkbarcin.com.pl

ADRES REDAKCJI
ul.Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 660 541 452

SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko



8

Z NASZEJ POCZTY / 

Moja 

pastorałka 

XII/2018

Gdy umacniał fundamenty Ziemi
na horyzoncie przed Nim igrała.

Gdy wypełnił się czas dla 
Betlejem

Syna Swego Jezusa Mu dała.

W ubogiej stajence się to działo,
że Słowo Boga Ciałem się Stało.
Pasterze pierwsi Mu się kłaniali.

Za gwiazdą królowie 
przyjechali.

A my czy pójdziemy do stajenki,
do Jezuska i Matki Panienki?

Czesław Cieślak

Na Nowy 

Rok 2019
Witaj Nowy Roku w naszym 

pięknym kraju,
Czuj się u nas tak jakobyś był w 

raju.
Obdarzaj nas pokojem, pięknem 

i miłością,
Eliminuj co brzydkie i cuchnie 

podłością.
Spraw by Ojczyzna nasza w 

prestiż obrastała
I dzięki temu nie tylko nas 

zachwycała.
I przez cały Nowy Rok niech tak 

będzie,
I przez cały czas niech głośno o 

tym będzie.

Czesław Cieslak

Pierwsze rozdanie 

Darta 

dla Zakopca!

Dnia 09.12.2018 roku na Stadionie 
Miejskim w Barcinie rozegrany został 
pierwszy turniej klasyfikacyjny rozgry-
wek Darta 301 o puchar Prezesa Barciń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 
Krzysztofa Wolskiego. Na starcie za-
wodów przy trzech tablicach stanęło 
jedynie siedmiu graczy - niska liczba 
prawdopodobnie spowodowana była 
przygotowaniami świątecznymi oraz 
pobytem w pracy przez kluczowych 
darterów. Mimo wszystko od 16:30 
rozgrywki nowego - II sezonu - ruszyły! 
Najlepszy okazał się Joachim Zakopiec, 
który pomimo porażki w początkowej 
fazie i znalezienia się "po lewej stronie" 
dotarł do finału. Tam zmierzył się ze 
swoim pogromcą - Marcina Ratajcza-
kiem. W wielkim finale Joachim Zakopiec 
udanie dwukrotnie zrewanżował się i 
tym samym sięgnął po puchar! Następne 
zawody odbędą się 27.01.2018 roku o 
godzinie 16:30 na Stadionie Miejskim w 
Barcinie! Zapisy pod numerem 603 153 
154 lub w kasie Stadionu Miejskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

V Memoriał im. 

Ryszarda 

Cegielskiego 

za nami!
Dnia 09.12.2018 roku (w niedzielę) w 

Hali  Widowiskowo – Sportowej w 
Barcinie odbył się V Memoriał Piłkarski 
im. Ryszarda Cegielskiego – znanego i 
zasłużonego działacza sportowego z 
naszego regionu, który zmarł w 2009 
roku. W imprezie zorganizowanej przez 
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z 
o.o., udział wzięli piłkarze z roczników 
2009 i młodsi z takich klubów jak.. Pogoń 
Mogilno, Unia Solec Kujawski, Unia 
Janikowo, Mały Piłkarz Inowrocław, 
Zagłębie Piechcin oraz BOSiR/Dąb Barcin 
w roli gospodarzy. Zmagania piłkarskie 
przeprowadzono w systemie „każdy z 
każdym” – zatem zgromadzeni na try-
bunach widzowie - w głównej mierze 

rodzice oraz rodzeństwo głównych 
bohaterów – mieli okazję obejrzeć 
piętnaście emocjonujących pojedynków. 
Każdy z nich był o wielką stawkę, ponie-
waż najmniejsza wpadka spowodować 
mogła, że zespół straci możliwość walki o 
najwyższe cele. Po około pięciogo-
dzinnych zmaganiach najlepsi na placu 
gry byli kopacze z Inowrocławia, którzy 
zdecydowanie wyprzedzili całą stawkę. 
Tuż za nimi trwała walka na dobre o 
miejsce drugie, trzecie i czwarte! Na 
finiszu – w ostatnim meczu – punkty na 
wagę srebrnych medali zdobyli kopacze 
Unii Janikowo. Na trzecim miejscu 
podium stanęli gospodarze turnieju pod 
wodzą Marcina Tarnowskiego, którzy 
można powiedzieć.. nieznacznie ulegli 
Unitom, jednak znaleźli  się przed 
Pogonią, co dało im brązowe medale. 
Czwarte miejsce przypadło Pogoni Mo-
gilno, a na następnych dwóch miejscach 
znalazły się ekipy Unii Solec Kujawski 
oraz Zagłębia Piechcin. W decydujących 
momentach obu zespołom najzwyczaj-
niej brakowało szczęścia. Organizatorzy 
oraz zgromadzeni goście wręczyli 
młodym adeptom piłki nożnej okazjo-
nalne statuetki oraz nagrody w postaci 
kart upominkowych do sieci sklepów 
Decathlon. Wszyscy uczestnicy zmagań 
otrzymali medale, a ich opiekunowie 
pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Dokończenie na str.9 99

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko 

DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski

WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul.  Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
www.mdkbarcin.com.pl

ADRES REDAKCJI
ul.Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 660 541 452

SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko



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. 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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DODATEK

Samorządowe podziękowania Przed obradami III sesji Rady Miejskiej 
w Barcinie Przewodniczący Janusz Wojtko-
wiak, Burmistrz Barcina Michał Pęziak, 
Wiceprzewodniczący Paweł Ratajczak i 
Zastępca Burmistrza Lidia Kowal docenili 
osoby związane z Gminą Barcin, których 
osiągnięcia i postawa stanowią dobry 
przykład i wzór do naśladowania. Podzię-
kowania, listy gratulacyjne, nagrody rze-
czowe, bony upominkowe, słodycze i 
kwiaty otrzymali stypendyści premiera 
Oliwia Wilińska i Jakub Dreżewski z rodzi-
cami, sierż. szt. Mateusz Smaga, tenisistka 
Julia Jackowska z rodzicami, trener 
Wojciech Kowal, dyrektor biblioteki Graży-
na Szafraniak, Przewodniczący Andrzej 
Szczepański oraz radni Gminnej Rady 
Seniorów w Barcinie. 
Oliwia Wilińska z Technikum Logistycznego 
w Piechcinie i Jakub Dreżewski z Liceum 
Ogólnokształcącego w Barcinie otrzymali 
stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok 
szkolny 2017/2018 za doskonałe wyniki w 
nauce i najwyższą średnią ocen w szkole. 
Julia Jackowska z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Dojlidy Białystok zdobyła 
brązowy medal 2 Grand Prix Polski Juniorek 
i Juniorów w tenisie stołowym, a Wojciech 
Kowal jako pierwszy trener Julii zapewnił 
zawodniczce solidne podstawy techniki i 
taktyki gry. Sierż. szt. Mateusz Smaga z 
Komisariatu Policji w Barcinie wygrał I 
Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów – 
Oskarżycieli Publicznych. Grażyna Szafra-
niak Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojcie-
chowskiego doprowadziła placówkę do 2 
miejsca w VIII Rankingu Bibliotek „Rzecz-
pospolitej” i Instytutu Książki oraz statusu 
najlepszej biblioteki publicznej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Andrzej 
Szczepański w latach 2015 – 2018 jako 
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów 
zaangażował się w kierowanie pracami 
rady i wraz z radnymi skupił na działaniach o 
charakterze doradczym, inicjatywnym i 
konsultacyjnym na rzecz osób dojrzałych. 
Pan Krzysztof Wolski odebrał nominację na 
stanowisko Prezesa Zarządu Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w 
Barcinie.

Jarosław Drozdowski
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dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
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Samorządowe podziękowania Przed obradami III sesji Rady Miejskiej 
w Barcinie Przewodniczący Janusz Wojtko-
wiak, Burmistrz Barcina Michał Pęziak, 
Wiceprzewodniczący Paweł Ratajczak i 
Zastępca Burmistrza Lidia Kowal docenili 
osoby związane z Gminą Barcin, których 
osiągnięcia i postawa stanowią dobry 
przykład i wzór do naśladowania. Podzię-
kowania, listy gratulacyjne, nagrody rze-
czowe, bony upominkowe, słodycze i 
kwiaty otrzymali stypendyści premiera 
Oliwia Wilińska i Jakub Dreżewski z rodzi-
cami, sierż. szt. Mateusz Smaga, tenisistka 
Julia Jackowska z rodzicami, trener 
Wojciech Kowal, dyrektor biblioteki Graży-
na Szafraniak, Przewodniczący Andrzej 
Szczepański oraz radni Gminnej Rady 
Seniorów w Barcinie. 
Oliwia Wilińska z Technikum Logistycznego 
w Piechcinie i Jakub Dreżewski z Liceum 
Ogólnokształcącego w Barcinie otrzymali 
stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok 
szkolny 2017/2018 za doskonałe wyniki w 
nauce i najwyższą średnią ocen w szkole. 
Julia Jackowska z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Dojlidy Białystok zdobyła 
brązowy medal 2 Grand Prix Polski Juniorek 
i Juniorów w tenisie stołowym, a Wojciech 
Kowal jako pierwszy trener Julii zapewnił 
zawodniczce solidne podstawy techniki i 
taktyki gry. Sierż. szt. Mateusz Smaga z 
Komisariatu Policji w Barcinie wygrał I 
Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów – 
Oskarżycieli Publicznych. Grażyna Szafra-
niak Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojcie-
chowskiego doprowadziła placówkę do 2 
miejsca w VIII Rankingu Bibliotek „Rzecz-
pospolitej” i Instytutu Książki oraz statusu 
najlepszej biblioteki publicznej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Andrzej 
Szczepański w latach 2015 – 2018 jako 
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów 
zaangażował się w kierowanie pracami 
rady i wraz z radnymi skupił na działaniach o 
charakterze doradczym, inicjatywnym i 
konsultacyjnym na rzecz osób dojrzałych. 
Pan Krzysztof Wolski odebrał nominację na 
stanowisko Prezesa Zarządu Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w 
Barcinie.

Jarosław Drozdowski
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Nowy Prezes BOSiR-u
W poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 

pan Krzysztof Wolski został wybrany przez 
Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa 
Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie. Pan Krzysz-
tof Wolski ma 40 lat. Ukończył Szkołę 
Podstawową nr 3 w Barcinie, a następnie 
kontynuował naukę w Liceum Ekonomicz-
nym w Inowrocławiu. W 2001 roku uzyskał 
tytuł mgr politologii na Akademii Bydgo-
skiej, a w 2005 mgr teologii na UAM w 
Poznaniu. Pan Krzysztof ukończył również 
studia podyplomowe z zakresu rachunko-
wości i zarządzania finansami w Wyższej 
Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Do 2007 
roku pracował jako nauczyciel w Gimna-
zjum w Lubostroniu. Od 2008 pracuje w 
branży finansowej i bankowej. Od 2013 roku 
jest menedżerem klientów biznesowych w 
Banku Pekao SA. Pan Krzysztof Wolski ma 
żonę Marzenę, dwoje dzieci Marysię i Jasia. 
Jego zainteresowania obejmują politykę i 
żeglarstwo.

Jarosław Drozdowski

25-lecie Polskiego Związku Bilardowego 

30 listopada 2018 roku w Kielcach odbyła 
się gala z okazji 25-lecia powstania i 
sportowej działalności Polskiego Związku 
Bilardowego. W uroczystości uczestniczyli 
instruktorzy bilarda Liliana i Jakub Wojcie-
chowscy z klubu BOSiR Bila Piechcin. Jakub 
Wojciechowski został uhonorowany wy-
różnieniem za pracę, promocję i rozwój 
sportu bilardowego. W imieniu władz 
Gminy Barcin państwo Wojciechowscy 
wręczyli Prezesowi Zarządu BZBil Grze-
gorzowi Kędzierskiemu okolicznościowy 
grawerton, w którym samorządowcy 
pogratulowali zaangażowania i talentu 
włożonego w stworzenie doskonałych 
warunków organizacyjnych, finansowych i 
promocyjnych dla rozwoju bilarda młodzie-
żowego, amatorskiego i profesjonalnego w 
Polsce. Sekcja bilardowa powstała w 2009 
roku przy Uczniowskim Klubie Sportowym 
Piechcin. Obecnie jej organizacją i finanso-
waniem zajmuje się Barciński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Zawodnicy 
sekcji prowadzonej przez Lilianę i Jakuba 
Wojciechowskich biorą udział w turniejach, 
Pałuckiej Młodzieżowej Lidze Bilardowej i 
imprezach rangi mistrzowskiej. Zajęcia 
odbywają cztery razy w tygodniu w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Piechcinie.

Jarosław Drozdowski

Lekkoatleci w Toruniu

14 grudnia 2018 roku w Toruniu odbyły 
się Ogólnopolskie halowe zawody w 
ramach programu Lekkoatletyka dla 
każdego!, w których wystartowali za-
wodnicy sekcji lekkoatletycznej działającej 
przy Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
sp z o.o. objęci programem popularyzacji i 
upowszechniania lekkiej atletyki. Nicola 
Moritz i Norbert Naborczyk zdobyli brą-
zowe medale w skoku w dal. Poza me-
dalistami – stypendystami sportowymi 
Gminy Barcin – w zawodach wystartowali 
również Amelia Cholewińska, Wiktor Czy-
żewski, Zofia Forgiel, Aleksander Grześko-
wiak, Olga Jankowska, Natalia Jorda-
nowska, Mikołaj Kaczmarek, Julia Krysiak, 
Kacper Kucharski, Olga Lewandowska, 
Julia Macina, Agata Popielarz, Kinga 
Popielarz, Nikodem Robaczewski i Zuzanna 
Zubel. Trenerami lekkoatletów są Rafał 
Moritz i Andrzej Luzak. Program Lekko-
atletyka dla każdego! powstał z potrzeby 
popularyzacji lekkiej atletyki  jako sportu 
pierwszego kontaktu wśród dzieci i mło-
dzieży. Pokazuje lekką atletykę jako sport 
atrakcyjny, niosący wiele radości młodszym 
dzieciom, a młodzieży dający satysfakcję z 
aktywności fizycznej, rywalizacji z rówieśni-
kami i zdobywania nowych umiejętności.  
Młodych lekkoatletów prowadzą wykwali-
fikowani trenerzy współpracujący z meto-
dykami PZLA.

Jarosław Drozdowski

Sprawozdanie 

z działalności 

Gminnej 

Rady Seniorów
21 grudnia 2018 roku Przewodniczący 

Andrzej Szczepański przedstawił spra-
wozdanie z działalności Gminnej Rady 
Seniorów w Barcinie za okres od 29.05.2015 
r. do 21.12.2018 r. W pierwszej kadencji 15 
radnych seniorów odbyło 27 posiedzeń, w 
tym 22 robocze oraz działało w 4 komisjach 
problemowych. Radni opracowali plan 
pracy na cztery lata, zainicjowali akcję 
społeczną „Koperta życia”, zorganizowali 
Gminny Dzień Seniora, spotkanie osób po 
90 roku życia połączone ze zwiedzaniem 
Barcina i koncert Eleni, wyszli z inicja-
tywami przesłania życzeń świąteczno – 
noworocznych wszystkim starszym miesz-
kańcom gminy oraz realizacji programów 
polityki zdrowotnej w zakresie szczepień 
profilaktycznych przeciwko pneumo-
kokom i grypie dla osób powyżej 65 roku 
życia. Gminna Rada Seniorów zaanga-
żowała się również w dwie edycje budżetu 
obywatelskiego Gminy Barcin zdobywając 
środki samorządowe na projekty „Łączymy 
pokolenia za pomocą piosenki” i „Piosenka 
jest dobra na wszystko” oraz zajęła 
promocją „Metropolitalnej Karty Seniora 
60+”. Skuteczna działalność radnych 
seniorów była możliwa dzięki ich zapałowi 
oraz wsparciu władz samorządowych, 
radnych, urzędników, sołtysów, prezesów 
spółek gminnych, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych i sponsorów. Gminna Rada 
Seniorów jest organem o charakterze 
doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym 
organów gminy Barcin, a jej głównym 
celem jest reprezentowanie interesów i 
potrzeb środowiska seniorów zamieszka-
łych na terenie gminy. 

Jarosław Drozdowski
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Linarium w Piechcinie
5 grudnia 2018 roku komisja powo-

łana przez Burmistrza Barcina odebrała 
prace związane z budową linarium w 
Piechcinie na części działki nr 22/45. 
Zakres prac o wartości 216.515,42 zł 
obejmował wykonanie nawierzchni 
piaskowej, montaż elementów linarium, 
wykonanie ogrodzenia panelowego i 
dojścia pieszego z kostki brukowej. 
Nowy plac zabaw wykonało konsorcjum 
firm Biuro Regionalne JORDAN Jolanta 
Pędzisz z Torunia i BMJ EQUIP Mariusz 
Śliwiński z Czemlewa.

Jarosław Drozdowski

Sprawozdawczo-wyborcze 

walne ZMiGN

18 grudnia 2018 roku w Nakielskim 
Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią 
odbyło się XXXIV Walne Zebranie Członków 
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. 
Głównymi punktami obrad było podsu-
mowanie działalności w latach 2015-2018, 
udzielenie absolutorium Zarządowi oraz 
wybór nowych władz stowarzyszenia. 
Prezesem Zarządu Związku Miast i Gmin 
Nadnoteckich został Sławomir Napierała, 
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło Nad 
Notecią. Poza prezesem w skład Zarządu 
weszli Viceprezes – Andrzej Tadla (Miasto 
Czarnków), Sekretarz – Wojciech Oskwarek 

(Gmina Nowa Wieś Wielka), Skarbnik – Ra-
fał Sroka (Miasto i Gmina Krzyż Wielko-
polski) oraz członkowie Michał Pęziak 
(Gmina Barcin), Bartosz Niezborała (Gmina 
Drawsko) i Andrzej Wiśniewski (Gmina 
Zwierzyn). Komisję Rewizyjną utworzyli 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 
Magdalena Szydełko (Gmina Stare Ku-
rowo), Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Rybarczyk 
(Miasto i Gmina Wieleń), Sekretarz Komisji 
– Zygmunt Groń (Miasto i Gmina Pakość) i 
Członek Komisji – Roman Wrotecki (Miasto 
i Gmina Ujście). Związek Miast i Gmin 

Nadnoteckich ma na celu 1) wspieranie idei 
samorządu terytorialnego, 2) integrację 
wspólnot lokalnych, 3) dążenie do gospo-
darczego, kulturowego i turystycznego 
rozwoju Miast i Gmin Nadnoteckich, 4) 
inicjowanie i wspieranie działań, zmierza-
jących do przywrócenia jakości wód Noteci, 
jej żeglowności, infrastruktury komuni-
kacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i 
sportowej, 5) utrzymanie walorów przyro-
dniczych i krajobrazowych Noteci.
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Honorowe krwiodawstwo 2018
W 2018 roku Regionalne Centrum 

K r w i o d a w s t w a  i  K r w i o l e c z n i c t w a  w 
Bydgoszczy oraz Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie 
dziewięciokrotnie zorganizowały wyjazdową 
zbiórkę krwi w Gminie Barcinie. Specja-
listyczny ambulans do pobrania krwi od 
honorowych dawców ustawiono w Barcinie i 
Piechcinie. W trakcie 9 dyżurów zarejes-
trowano 272 osoby, z których 221 dawców 
oddało szacunkowo 100 litrów krwi. Krew jest 
lekiem, którego niczym nie można zastąpić. 
Podawana jest w stanach zagrożenia życia. 
Najnowocześniejsze i najbardziej skompli-
kowane zabiegi operacyjne nie byłyby 
możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. 
W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e  R C K i K 
www.rckik-bydgoszcz.com.pl oraz kampanii 
promocyjne j  Twoja  krew moje  życ ie 
www.twojakrew.pl 
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Klasa patronacka Lafarge

10 grudnia 2018 r. podpisano poro-
zumienie, na podstawie którego Lafarge 
objął patronatem kształcenie zawodowe w 
Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie. 
W roku szkolnym 2019/2020 powstanie 
branżowa szkoła pierwszego stopnia, 
kształcąca uczniów w zawodach: ślusarz, 
spawacz i mechanik. Kształcenie zawo-
dowe i praktyki będą odbywały się w 
Cementowni Kujawy oraz spółkach Parem i 
Rembek współpracujących z koncernem. 
Najlepsi uczniowie otrzymają możliwość 
odbycia stażu i podjęcia pracy w Lafarge. W 
obecności uczniów, gości i pracowników 
porozumienie podpisali Dyrektor szkoły 
Renata Koszczewska – Smutek, Dyrektor 
Cementowni Kujawy Marek Michalski i 
Przemysław Roszek, prezes Pałuckiego 
Stowarzyszenia „Przyszłość” organu 
prowadzącego Zespół Szkół Niepubli-
cznych w Piechcinie.
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Stypendyści 

marszałka
Kilkoro uzdolnionych młodych mie-

szkańców Gminy Barcin, którzy kształcą 
się szkołach gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych regionu, otrzymuje stypendia 
w ramach projektów „Humaniści na 
start!” na lata 2018-2021 oraz „Prymus 
Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 
2018/2019 do 2022/2023. Celem wsparcia 
stypendialnego jest zwiększenie szans 
rozwoju edukacyjnego uczniów uzdol-
nionych w zakresie co najmniej jednego 
spośród nauczanych przedmiotów 
humanistycznych (pierwszym program) 
oraz przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych, mate-
matyki lub przedsiębiorczości (drugi 
program), uczących się w województwie 
kujawsko-pomorskim. W roku szkolnym 
2018/2019 stypendystami marszałka są 
humaniści Adrianna Bartoś, Maria Wol-
ska i Arkadiusz Jakubowski oraz prymusi 
Jakub Dreżewski, Jakub Kozłowski,  Piotr 
Marczak, Michał Wojtkowiak i Patrycja 
Królczewska. Stypendia finansowane są 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z krajowych środków 
publicznych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna 
Edukacja, Działania 10.3 Pomoc sty-
pendialna Poddziałania 10.3.1 Stypendia 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów rozwijających 
kompetencje kluczowe.
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Linarium w Piechcinie
5 grudnia 2018 roku komisja powo-

łana przez Burmistrza Barcina odebrała 
prace związane z budową linarium w 
Piechcinie na części działki nr 22/45. 
Zakres prac o wartości 216.515,42 zł 
obejmował wykonanie nawierzchni 
piaskowej, montaż elementów linarium, 
wykonanie ogrodzenia panelowego i 
dojścia pieszego z kostki brukowej. 
Nowy plac zabaw wykonało konsorcjum 
firm Biuro Regionalne JORDAN Jolanta 
Pędzisz z Torunia i BMJ EQUIP Mariusz 
Śliwiński z Czemlewa.
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