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Gadżety do licytacji podczas
27 ﬁnału WOŚP

Z polską pieśnią i tańcem
przez wieki

Widowiskowym zwieńczeniem głównych
obchodów setnej rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego był koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. Hala w Barcinie wypełniła się po same
brzegi. Cztery autokary wypełnione artystami, dwa samochody ciężarowe sprzętu jak i
kostiumów. Hala w Barcinie ponownie stała
się olbrzymią salą koncertową. We wrześniu
w ramach setnej rocznicy odzyskania
niepodległości gościliśmy Mazowsze, teraz
100 lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego do Barcina przyjechał Reprezentacyjny
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Program „Z polską pieśnią i tańcem przez wieki”
zaplanowano w ramach powiatowych obchodów tej wspomnianej rocznicy. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
dziedziczy prawie 100-lat tradycji

grup teatralno-estradowych działających
przy Domach Żołnierza Polskiego w okresie II
Rzeczpospolitej. Popularyzuje tradycje
narodowe i chwałę oręża polskiego w kraju i
za granicą. Głównym nurtem działalności
artystycznej Zespołu jest wystawianie widowisk, koncertów oraz oprawa muzyczna
uroczystości podczas obchodów świąt państwowych i wojskowych. W repertuarze
Zespołu odnaleźć można wszelkie gatunki i
style muzyczne. W skład Zespołu wchodzą:
soliści, chór, balet, orkiestra symfoniczna i
orkiestra koncertowa. Łącznie ponad 200
osób. Wyjątkowym znakiem rozpoznawczym
Zespołu są kostiumy sceniczne, które w
większości stanowią kopie autentycznego
umundurowania historyczne-go: od wojów
Mieszka I poprzez „skrzydlatą” husarię Jana
III Sobieskiego do czasów współczesnych.

i inne
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WOŚP 2019
13 stycznia cała Polska po raz 27 kwestowała na rzecz małych dzieci i tych bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych
Szpitali dziecięcych. Jak co roku Gmina Barcin
towarzyszyła tej szlachetnej akcji. Wzorem lat
poprzednich pierwsi wolontariusze pojawili
się na ulicach już skoro świt. Pogoda nie
rozpieszczała, padający deszcz wcale nie
zachęcał do spacerowania i kwestowania na
rzecz najgłośniejszej orkiestry na świecie.
Mimo nieciekawej aury nie było jednak
problemu aby spotkać kolejnych wolontariuszy. Od godziny 9:00 pierwsze dźwięki
27 ﬁnału rozległy się w Zespole Szkół Publicznych w Barcinie, który w tym roku połączył
siły z Miejskim Domem Kultury. W budynku
przy ulicy Artylerzystów 13 do godziny 13
orkiestra grała na 120 % . Szkolny ﬁnał to już
tradycyjnie mnóstwo atrakcji artystycznych.
W tym roku mogliśmy podziwiać w akcji
między innymi podopiecznych Arka Milarskiego, Katarzyny Tomali oraz Pawła Błażejewskiego. Zobaczyliśmy zatem popisy taneczne, wokalne i gry na instrumentach. W
szkole zaprezentowały się także przedszkolaki. Nieodłącznym elementem wielkoorkiestrowego grania są licytacje. W zespole
szkół prowadzili je tradycyjnie już panie Zoﬁa
Czyżewska oraz Renata Dziużyńska. Wspierał
je w tym roku Artur Jakubowski. Fantów
przekazanych na licytacje było mnóstwo.
Wśród gadżetów znalazły się te z logiem
Wielkiej Orkiestry jak i te przekazane przez
sponsorów prywatnych. Koszulki, torby,
zabawki kalendarze, karnet do kina,
oryginalne meble wykonane z części
samochodowych oraz ﬂaga Polski, którą
burmistrz otrzymał od prezydenta kraju.
Oczywiście licytacje i występy to nie
wszystko, bowiem w dalszej części holu
przygotowany był kiermasz na którym nie
brakowało ciekawych rzeczy w tym książek
przekazanych przez bibliotekę miejską które
można było nabyć, często za bezcen i
wesprzeć orkiestrę Jurka Owsiaka. Działała
także kawiarenka. W szkole podstawowej nr 1
ﬁnał rozpoczął się o godzinie 10:00. Panie
Beata Sobczak Kwiecińska, Ewa Zajączkowska, Hanna Barteczko Zwolińska, Magda
Bursztyńska oraz Anna Lewandowska
zadbały w tym roku o to aby nikt podczas tego
ﬁnału się nie nudził. Na scenie wokalnie i
tanecznie udzielali się uczniowie i przedszkolaki. Panie Joanna Trawińska i Natalia
Murawska zagrzewały do licytowania. Wśród
przedmiotów, które przekazali rodzice,
nauczyciele oraz przyjaciele szkoły był
miesięczny karnet na siłownię, voucher na
sesję fotograﬁczną oraz tort. Kolejny
nieodłączny element Wielkoorkiestrowego
grania w Barcinie to bieg „Policz się z
cukrzycą”, w tym roku po wcześniejszej
rejestracji w Miejskim Domu Kultury na
starcie biegu stanęło 39 biegaczy. Trasa
wiodła już nie jak to bywało w latach
ubiegłych na stare miasto i z powrotem, a

ulicami osiedla. Łącznie biegacze mieli do
pokonania blisko 4 kilometry. Kolejny
przystanek na naszej trasie niedzielnego
grania to Piechcin. Tutaj tradycyjnie ﬁnał
rozgrywany jest w hali sportowej. Parkiet w
tym dniu do prawdziwa tzw. „Wolna
Amerykanka”. Przygotowany z tej okazji plac
zabaw przeżywa oblężenie maluchów, a tuż
obok występują lokalni artyści i prowadzone
są licytacje. Jeśli chodzi o występy to w
Piechcinie zobaczyliśmy i posłuchaliśmy
miejscowych przedszkolaków, zespół
harcerski Iskierki czy rockowy band – Zepsuł
M. I tutaj nie brakowało popisów tanecznych i
solistów. Dynamiczne licytacje prowadziły
panie Magdalena Kwaśniewska i Magdalena
Mikuła Szweda. Wśród fantów znalazły się
Wośpowe koszulki, własnoręcznie robione
maskotki, piłka do gry w piłkę ręczną, tort
oraz wiele innych ciekawych zestawów
gadżetów. W Miejskim Domu Kultury ﬁnał
wystartował punktualnie o godzinie 18:00.
Licytacje prowadził Artur Jakubowski. Wśród
przedmiotów które traﬁły do MDKu na tę
właśnie akcję znalazły się zabytkowa ale
gotowa do pracy maszyna do szycia, voucher
na usługę hydrograﬁczną, koszulki 27 ﬁnału
oraz proporczyk z pierwszej edycji Dni Barcina
z roku 96 z autografem między innymi
Czesława Niemena. Na koniec zagrały Róże
Europy. To polski rockowy zespół muzyczny
założony w 1983 roku w Warszawie, zyskał
popularność w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych.
Szczyt popularności nastąpił w roku 1992
wraz z wydaniem albumu Poganie! Kochaj i
obrażaj, na którym znalazł się największy
przebój grupy – „Jedwab”. Tradycyjnie
wszystko zakończyło światełko do nieba,
czyli pokaz fajerwerków. Za liczenie każdego
grosza podobnie jak w roku ubiegłym
odpowiadali pracownicy Banku Spółdzielczego, którzy od samego rana ciężko
pracowali aby każdy spływający na bieżąco
grosz został policzony. W sumie podczas
wszystkich niedzielnych akcji w Barcinie
uzbierano 41 tys. 246 zł i 29 groszy. W
Piechcinie do puszek traﬁło 11 tys. 825 zł. i 17
groszy

Zdjęcia na str. 4
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The Boogie Shoes
w MDKu

Zespół The Boogie Shoes powstał w
styczniu 2016 roku w Bydgoszczy. Grupę
tworzy trio muzyków : Oskar Kozik, Damian
Nowak oraz Maciej Boleski. Formacja
powstała z inicjatywy dwóch przyjaciół z
dzieciństwa: Oskara Kozika - wokalisty,
gitarzysty, trębacza, kompozytora, autora
tekstów, producenta oraz Damiana Nowaka basisty, wokalisty, kompozytora, autora
tekstów. Trzeci, zaproszony przez powyższych muzyków, to Maciej Boleski - perkusista, wokalista i autor tekstów. W 2017 roku
grupa zatrudniła sekcję dętą, sidemanów Wiktora Buraczewskiego - saksofonistę,
klawiszowca oraz Macieja Pliszkę - puzonistę.
Stylistyka Boogie Shoes, to nic innego jak
miłość do zachodnich gatunków - rock, RnB,
funk, soul czy nawet jazz. W utworach można
także dostrzec charakterystyczne dla zespołu
elementy rapu. Bogaty repertuar, mocna
gitara, funk bas, retro synth, energiczna
perkusja oraz barwna sekcja dęta to istne
przeniesienie się do lat 90-tych. W Barcinie
kapela zagrała we wtorek 22 stycznia.

Po Formie Ferie, ferie i po feriach

Koncert Dawida Gębali rozpoczął cykl
recitali „Po Formie”. Artysta na ostatnim
festiwalu wyśpiewał najważniejszą nagrodę –
Grand Prix.Dawid Gębala – absolwent ﬁlozoﬁi, fotograf, kompozytor i autor piosenek.
Tego niezwykłego barda ponownie mogliśmy
oglądać i słuchać na Naszej scenie 25 stycznia
podczas nietuzinkowego recitalu. Dawid jest
laureatem wielu konkursów piosenki poetyckiej i autorskiej, szczególnie docenianym za
piosenki oparte na „Fabula rasa”. Koncert
pod tytułem”Świat nie powstał” pozwolił
słuchaczom przybliżyć i zrozumieć mniej
znaną stronę twórczości Stachury, jaką jest
jego proza ﬁlozoﬁczna. Piosenki, w sposób
głęboki a jednocześnie dobrze przyswajalny,
podejmują najważniejsze kwestie dla bycia
człowieka w świecie, między ludźmi i relacji do
własnego Ja.

Dokończenie na str. 6
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Ferie zimowe to czas, na który czekają
wszystkie dzieci. Marzą nie tylko o dwóch
tygodniach wolnych od nauki ale także o
sankach, łyżwach i lepieniu bałwana. Jeśli
spadnie śnieg lub wybieramy się w góry, to już
połowa sukcesu. Gorzej jeśli pogoda jest
raczej jesienna. Co robić zatem w ferie
zimowe? Miejski Dom Kultury w Barcinie
przygotował szereg ciekawych zajęć.
Warsztaty, spektakle, ﬁlmy na dużym ekranie i
koncert, tak w największym skrócie możemy
opisać wydarzenia ubiegłego tygodnia. Ci
którzy chcieli spędzić wolny czas kreatywnie
skorzystali z animacji na kółkach podczas
których dzieci oprócz manualnych zajęć i
zabawy obejrzeli niezwykły pokaz puszczania
baniek mydlanych. Ponadto zorganizowano
warsztaty z robienia łapaczy snów.W sali
kinowo koncertowej młodzi widzowie mogli
obejrzeć dwa spektakle. Lodową krainę i
Sikorkę Agatkę. Trzy dni intensywnej pracy na
warsztatach i trzy dni ogromnej frajdy
płynącej z pasji i miłości do muzyki. To
najtrafniejsze podsumowanie tego co działo
się na zajęciach przygotowanych przez panią
Ludmiłę Małęcką i Artura Grudzińskiego. Zaś
muzycznym podsumowaniem był koncert jaki
uczestnicy zajęć i instruktorzy przygotowali
20 stycznia. Kolejna propozycja to „Warsztaty
z uśmiechem” Dosłownie i w przenośni,
albowiem tak nazywał się zespół który
prowadził zajęcia dla maluchów ale też efekt
ich pracy, czyli uśmiech i zadowolenie.
Wchodząc w szczegóły, to we wtorek 22
stycznia dzieci zmagały się z tajemnicą
Enigmy. Była to prowokująca do myślenia i
rozwijająca wyobraźnię zabawa, podczas
której jej uczestnicy mieli za zadanie otworzyć
skrzynie i liczne kłódki, efektem czego było
rozwikłanie ostatecznej tajemnicy. Aby
osiągnąć ten cel niezbędna była wyjątkowa
spostrzegawczość, logiczne myślenie, ale co
najważniejsze – współpraca. Kolejna propozycja dla milusińskich jaką przygotował
Miejski Dom Kultury z pomocą animatorów
warsztatów z uśmiechem to mobilne
planetarium. Maluchy miały niepowtarzalną
okazję, odbyć niezapomnianą podróż w
najdalsze zakątki kosmosu. Dzięki seansowi w
niecodziennej scenerii mogliśmy poszerzyć
swoje horyzonty wzbudzając przy tym
ciekawość i zainteresowanie astronomią.
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Niezwykły jubileusz,
niezwykłego człowieka

Mówiąc o Mogilnie, a zwłaszcza o rozwoju życia kulturalnego w tym mieście, nie
można pominąć jednego bardzo ważnego
nazwiska – Stanisława Kaszyńskiego. Ktoś
może zapytać, jak to możliwe, że człowiek
który mieszka blisko 500 km stąd jest tak
mocno związany z Naszym regionem.
Wystarczy jednak chwila rozmowy z Panem
Stanisławem, aby przekonać się, że jest to
człowiek który nadaje pojęciu „Lokalny
Patriota” czy też „Moja Mała Ojczyzna”
nowego znaczenia. Jemu po prostu „się
chce” tu być. Ja poznałem historie Tego
człowieka i już się nie dziwię… Stanisław
Kaszyński urodził się w 1935 roku w Ciechrzu.
Szkołę Podstawową ukończył w Kołodziejewie, a Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie.
Jest absolwentem pedagogiki kultury
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 19591969 był kierownikiem Wydziału Kultury
Prezydium Powiatowej Rady Nadzorczej w
Mogilnie. Od 1958 roku współpracuje z
Gazetą Pomorską, wiele jego artykułów i
reportaży zamieszczono w ponad trzydziestu
pismach w kraju i za granicą. W 1964 roku
założył Mogileńskie Towarzystwo Kultury i
był jego pierwszym prezesem. Od 1969 roku
zamieszkał w Krakowie, gdzie był m.in.
Kierownikiem Działu Wydawniczo-Poligraﬁczego i Współpracy z Zagranicą MBP oraz
wykładowcą podstaw wiedzy o kulturze w
Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim.
Mimo, że związany był z Krakowem nigdy nie
zapominał o rodzinnej ziemi. W 1992 roku
zainicjował cykl spotkań z ludźmi kultury i

sztuki tzw. "Krakowskie Prezentacje”. Jest
autorem wielu książek m.in. "W barwach
Pogoni", "Gopło nad Sekwaną", "Nieznanym
śladem Gombrowicza", "Z Mogilna do
Paryża", "Mogilnianie w kulturze Śląska w XIX
i XX wieku", "Raj", „Dzieje Rodu Kaszyńskich”, a także publikacji w edycjach zbiorowych. Członek Związku Literatów Polskich,
Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz
Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Paryż). W 1998
roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
miasta Mogilna. 12 stycznia 2019 roku
Stanisław Kaszyński świętował wraz z przyjaciółmi 60 lecie pracy dziennikarsko –
literackiej. Miałem zaszczyt znaleźć się w tym
zaszczytnym i barwnym gronie. Gronie które
liczyło blisko 200 osób! Analizując wszystkie
zasługi i osiągnięcia jubilata, taka liczba gości
nie powinna zaskakiwać, a jednak robi
wrażenie, zwłaszcza kiedy wśród nich można
dostrzec tylu znamienitych samorządowców
z vice marszałkiem Dariuszem Kurzawą na
czele. Obchody rozpoczęły się wernisażem
wystawy ukazującej publicystyczny i literacki
dorobek autora, wybrane dokumenty, listy,
dyplomy, fotograﬁe itp. Po zwiedzeniu
wystawy, goście wzięli udział w części
artystyczno - towarzyskiej jubileuszu. Jej
gościem specjalnym (i tu bardzo miłe
zaskoczenie ) był krakowski przyjaciel jubilata
Bogusław Sobczuk - reżyser, aktor, ekspert w
zakresie sztuki estradowej, juror festiwali i
konkursów, od kilku lat dyrektor Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie,
Dokończenie na str. 7

wcześniej kilkakrotny uczestnik „Krakowskich prezentacji”. Życzeń i dobrych słów
skierowanych w stronę jubilata nie było
końca. Prezydenci, starostowie, wójtowie,
każdy chciał choć przez chwilę podzielić się z
zebranymi swoją historią jaka łączy go z
Honorowym Obywatelem Mogilna. Furorę
zrobiło jednak wystąpienie wyjątkowego
gościa, a był nim I sekretarz Ambasady
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kwon Ju Hyok. Jego obecność związana
była z niedawną publikacją S. Kaszyńskiego w
Gazecie Pomorsiej, w której autor opisywał
losy koreańskich studentów, goszczących
pod koniec lat 50. w Mogilnie. Ambasada
pomogła autorowi w ustaleniu dalszych
losów studentów. Muzycznym podsumowaniem tego wspaniałego wieczoru wspomnień
był recital Aleksandry Kwiatkowskiej, która
jest jedną z najzdolniejszych interpretatorek
piosenki literackiej młodego pokolenia. To
laureatka licznych nagród i wyróżnień, m. in.
w konkursie piosenek Jeremiego Przybory
(2005-I nagroda, 2018- II nagroda), europejskim konkursie Go Europe go (II miejsce), na
Festiwalu im. Czesława Niemena (2010- II
nagroda).
Bartłomiej Uszko
Fot. Marcin Zieliński
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SOPRAN I TENOR ROZBRZMIAŁY
W BARCIŃSKIEJ BIBLIOTECE

23 stycznia w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Barcin odbyło się wręczenie nagród w
konkursach Czytelnik roku oraz Młody
Czytelnik Roku 2018. Nie była to jednak jedyna
atrakcja wieczoru - gdy wszyscy laureaci
otrzymali już pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody, na scenę weszli Pani Daria Wójcik
oraz Pan Remigiusz Kuźmiński, którzy przez
następną godzinę cieszyli uszy zebranych
swoim śpiewem. Pani Daria oraz Pan
Remigiusz to dwoje współpracujących ze
sobą przyjaciół – artystów. Oboje są
dyplomowanymi muzykami – wokalistami.
Pani Daria śpiewa sopranem; ukończyła
Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Inowrocławiu na kierunku – wokalistyka, jest także
absolwentką pedagogiki (specjalizacja kształcenie zintegrowane i nauczanie muzyki) na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pan Remigiusz jest tenorem; ukończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na

kierunkach - wokalistyka i dyrygentura, oraz
Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Inowrocławiu na kierunku wokalistyka. Od wielu lat
występują w duecie; wysoki sopran Pani Darii
oraz głęboki tenor Pana Remigiusza doskonale razem współbrzmią. Jesienią 2018 roku
artyści wydali wspólną płytę z utworami popmusicalowymi i operowymi; regularnie też
koncertują. W barcińskiej bibliotece gościli już
kilkakrotnie, mają tu wierną publiczność,
która przychodzi na każdy ich występ. Podczas styczniowego koncertu Pani Daria i Pan
Remigiusz wykonali kilkanaście utworów,
zarówno solo jak i w duecie. Były to arie
operowe i operetkowe, piosenki musicalowe,
świąteczne, także klasyczne aranżacje
utworów takich wykonawców jak wokalista
Ed Sheeran czy zespół Within Temptation.
Występ niezwykle się widzom spodobał; po
każdym utworze Pani Daria i Pan Remigiusz
otrzymywali głośną owację, dwukrotnie
proszono o bis.
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„Artystyczne
prezentacje”
- wernisaż prac
Jana Fritza

Dnia 16 stycznia 2019 roku w czytelni
biblioteki w ramach cyklu „Artystyczne
Prezentacje” odbył się wernisaż prac Jana
Fritza, mieszkańca naszej gminy. Prace artysty wystawiane są już po raz kolejny w
barcińskiej książnicy. Pan Jan wspominał
udział w plenerach malarskich, spotkaniach z
innymi artystami, opowiadał o pracy, która
pomagała mu zrealizować marzenia. Prezentował swoje prace także w Bydgoszczy,
Janowcu Wielkopolskim, Kamieniu Krajeńskim, Łabiszynie, Pakości, Rogowie,
Starym Ostrowie i Żninie. Obrazy artysty
wspomagały liczne aukcje charytatywne oraz
stanowiły darowiznę dla szkół i przedszkoli
naszego regionu. W swojej twórczości
podejmuje wiele różnych tematów, jednak
jego ulubionym są krajobrazy. Prace
wykonuje różnymi technikami: olej, akwarele,
pastele. Przybyli goście z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawych opowieści
dotyczących malarstwa i nie tylko. Za swoją
twórczość Pan Jan został wyróżniony
m e d a l e m J a k u b a Wo j c i e c h o w s k i e g o .
Wystawę można obejrzeć w godzinach
otwarcia biblioteki do 15 lutego. Zapraszamy.

FERIE Z KSIĄŻKĄ
ROZPOCZĘTE

Ferie zimowe w Oddziale dla dzieci i
młodzieży barcińskiej biblioteki rozpoczęły
się we wtorkowe przedpołudnie od wspólnego przedstawienia się dzieci oraz zabawy
pt. „Rozgrzewka zimowa”. Podczas wspólnego poznawania, okazało się, że oprócz
dzieci z Barcina i Złotowa w literackich
warsztatach uczestniczą także dzieci, które
przyjechały na ferie do Barcina z Warszawy,
Kozichgłów oraz Łodzi. Tematyka zajęć
związana była oczywiście z zimą, feriami,
zimowymi zabawami oraz czytaniem
zimowych opowiadań. Podczas warsztatów
literackich panie bibliotekarki czytały
dzieciom krótkie opowiadania i wierszyki o
zimie. Jednym z głównych zadań było
własnoręczne wykonanie przez uczestników
książeczek o tematyce zimowej. Powstały
przepiękne książeczki z krótkimi opowiadaniami m.in. o: zimie, feriach, narciarzach,
skokach narciarskich, świętach Bożego
Narodzenia, Św. Mikołaju oraz o zimowym
gryzmołku. Na koniec spotkania dzieci bardzo
chętnie uczestniczyły w loterii fantowej.
Kolejne zajęcia pt. „Papierowe czary – mary,
czyli laurki dla Babci i Dziadka” odbędą się 18
stycznia 2019 roku w godzinach od 11:00 do
13:00.

ZIMO BAW SIĘ Z NAMI!

25 stycznia 2019 roku w Oddziale dla
dzieci i młodzieży barcińskiej biblioteki odbyły
się ostatnie zajęcia feryjne podczas, których
dzieci wzięły udział w turnieju gier planszowych. Uczestnikom turnieju spodobały się
najbardziej takie gry jak: „Poznaję zwierzęta”,
„Eko gra”, „Magiczne kółko-krzyżyk” oraz
„Chińczyk”, „Warcaby” i „Płaska kostka
Rubika”. Każdy gracz, który wygrał w danej
rozgrywce brał udział w losowaniu nagrody
rzeczowej. Dla wszystkich uczestników spotkania był przygotowany słodki poczęstunek.
Na koniec zajęć oczywiście nie zabrakło
wspólnej pamiątkowej fotograﬁi.
Justyna Pałka
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PAPIEROWE CZARY
– MARY - DLA BABCI I DZIADKA

Śniegowa pogoda sprzyja zimowym
zabawom. Jednak tegoroczna pogoda nie
dała nam niestety możliwości zimowego
szaleństwa na śniegu. W oczekiwaniu na
puszysty śnieg postanowiliśmy stworzyć w
bibliotece namiastkę "Bałwankowej Krainy''.
Na rozgrzewkę była zabawa w szur-szur,
skrzypu-skrzyp, z krótkim przedstawianiem
się. Następnie korzystając ze świec narysowaliśmy śniegowe obrazki, których magię
odkryliśmy malując je niebieską farbą. Po
małym poczęstunku, połączonym z zabawą
dzieci popisały się swoimi zdolnościami
plastycznymi i zrobiły całą bałwankową
rodzinkę. Pomysły są naprawdę wspaniałe i
zaskakujące. Okazało się, że mamy wiele
uzdolnionych dzieci, a ich pomysłowość nie
ma granic. Powstały puchowe bałwanki w
kapeluszach, czapkach i śmiesznych
nausznikach. Kolejne zajęcia pt. „ZIMO BAW
SIĘ Z NAMI” – czyli zabawy z planszówkami,
quizami i krzyżówkami, odbędą się 25 stycznia
2019 roku w godzinach od 11:00 do 13:00. W
zajęciach uczestniczyło 17 osób.
Joanna Kujawa-Drozdowska

Zbliżający się wielkimi krokami Dzień
Babci oraz Dzień Dziadka był pretekst do zajęć
plastycznych w Oddziale dla dzieci i młodzieży
barcińskiej biblioteki. Uczestnicy warsztatów
wykonali piękne i bardzo niekonwencjonalne
laurki. Powstały laurki z odrysowanych
rączek, serduszek na gałązkach oraz ramek z
autoportretem wnucząt. Podczas zajęć
uczestnicy bardzo chętnie wspominali swoich
Dziadków, opowiadali co lubią robić z
Dziadkami oraz w co się z nimi bawią. Z okazji
zbliżającego się Święta Babci i Dziadka,
składamy wszystkim Babciom i Dziadkom
najlepsze życzenia. Dużo zdrowia i cierpliwości, pięknych chwil w życiu, słońca i
mnóstwa miłości dla swych wnuków i
wnucząt. Kochane Babcie i Dziadkowie dzięki
Wam świat jest ciekawszy i bogatszy!
Justyna Pałka

Bałwankowa Kraina
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CZYTELNICY ROKU 2018 WYŁONIENI

Ten sam

świat ale inna
rzeczywistość…

W styczniu 2019 roku, podobnie jak w
latach poprzednich w Bibliotece Publiczna
Miasta i Gminy Barcin rozstrzygnięto konkurs
na Czytelnika Roku oraz Młodego Czytelnika
Roku. Celem konkursu jest wyłonienie
spośród osób uczęszczających do biblioteki
głównej, ﬁlii nr 1 w Barcinie oraz ﬁlii w Mamliczu najlepszych czytelników - aby otrzymać
tytuł, należy nie tylko regularnie wypożyczać
książki, lecz także aktywnie uczestniczyć w
życiu biblioteki i promować czytelnictwo.
Wyróżnionych nagradza się podczas specjalnej uroczystości – w tym roku spotkanie
odbyło się 23 stycznia. Czytelnikiem Roku
2018 biblioteki głównej została Pani Barbara
Sosnowska. W ciągu zeszłego roku odwiedziła ona książnicę 25 razy, wypożyczając 315
książek – najczęściej literaturę obyczajową i
historyczną. Co ciekawe, jej przygoda z
biblioteką rozpoczęła się od wypożyczania
książek popularnonaukowych dla córki;
dopiero po jakimś czasie Pani Barbara
zdecydowała się wybrać coś dla siebie.
Czytanie tak bardzo przypadło jej do gustu, że
teraz bez książki nie potraﬁ się już obejść.
Młodym Czytelnikiem Roku 2018 biblioteki
głównej wybieranym spośród czytelników
odwiedzających Oddział dla Dzieci i Młodzieży została Zuzanna Fusiek; w zeszłym roku
wypożyczyła 127 książek. Młoda czytelniczka
najbardziej lubi bajki oraz książeczki wspierające naukę czytania. W Filii nr 1 tytuł Czytelnika
Roku 2018 przyznano Pani Joannie Chareńskiej, Młodego Czytelnika roku zaś Marcie
Sudoł. Pani Joanna wypożyczyła w przeciągu
roku 170 książek - wybiera literaturę obyczajową dla siebie oraz pozycje historyczne dla
męża; do biblioteki przyjeżdża z córkami.
Razem z nimi uczestniczy chętnie w spotkaniach organizowanych w ﬁlii. Również
młodsza czytelniczka, Marta Sudoł, aktywnie
udziela się w życiu biblioteki. Bierze udział w
zajęciach, regularnie wypożycza – na jej

czytelnicze konto w 2018 przypada 89
książek. Można powiedzieć, że Marta dorastała razem z książkami – mama zapisała ją do
biblioteki, gdy dziewczynka miała rok. W ﬁlii w
Mamliczu Czytelnikiem Roku 2018 została Pani Paulina Balicka, która w zeszłym roku przeczytała 168 książek. Pani Paulina najczęściej
sięga po literaturę obyczajową, zwłaszcza
polskich autorek. Chętnie korzysta z możliwości zamawiania książek, rezerwując sobie
wybrane tytuły. Jest także wolontariuszką
biblioteki – pomaga przy organizacji zajęć i
warsztatów. Młodym Czytelnikiem Roku ﬁlii
w Mamliczu został natomiast Wojciech
Umiński, uczeń klasy II szkoły podstawowej.
W zeszłym roku Wojtek wypożyczył aż 211
książek, regularnie uczestniczy też w zajęciach organizowanych w ﬁlii – opuszcza
spotkania tylko wtedy, gdy jest chory.
Podczas uroczystości wręczenia nagród
Czytelnikom Roku uhonorowano również
osoby, które w 2018 roku wzięły udział w
Wyzwaniu Czytelniczym. Wyzwanie polegało
na przeczytaniu książek wybieranych według
określonych kryteriów – były to przykładowo
pozycje, które miały ponad 250 stron,
stanowiły relację z podróży, w ich tytule
zawarte było imię, miejsce bądź kolor itd.
Czytelnicy, którzy przeczytali największą ilość
wybranych w ten sposób książek, otrzymali
nagrody – a byli nimi: wśród osób dorosłych
Pani Anita Marciniak, wśród dzieci Grzegorz
Tański, Zoﬁa Drozdowska, Anna Pospiech
oraz rodzeństwo Igor i Pola Ćwikła. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i
życzymy wielu ciekawych literackich odkryć w
2109 roku.

15 stycznia 2019 r. o godz. 1630 w czytelni
barcińskiej biblioteki odbyło się spotkanie
DKK dla dorosłych. Uczestniczyło w nim 7
osób. Tym razem na swój literacki warsztat
wzięliśmy książkę Zygmunta Miłoszewskiego
„Jak zawsze”. Zygmunt Miłoszewski autor
kryminałów takich jak: „Uwikłanie”, „Ziarno
prawdy”, „Bezcenny”, „Gniew” tym razem
napisał powieść obyczajową z wątkiem
fantastycznym. Bohaterowie powieści „Jak
zawsze”, Grażyna i Ludwik, to bardzo dojrzali
około osiemdziesięcioletni ludzie z dowcipem, dystansem, samoświadomością i
akceptacją. Obydwoje dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia wspólnego
życia seksualnego, zostają przeniesieni do
czasów swojej młodości, Warszawy z lat 60tych. Para kochanków dostaje szansę i
pytanie co by było, gdyby dokonali innych
wyborów, pokierowali swoim życiem zupełnie odmiennie. Miłoszewski przedstawia
wizję państwa zupełnie różną od PRL. Autor
kreuje losy polskiego społeczeństwa pod
panowaniem francuskim. Pisarz obnaża
polskie przywary, demaskuje głupotę mas i
ludzką próżność. Książka nie wzbudziła
podziwu. Były czytelniczki, które nie przebrnęły przez lekturę do końca. Chociaż zdania
na temat omawianej powieści „Jak zawsze”
były podzielone, to jednak większości padały
wypowiedzi: „nie porywa nas”, „nie nasze
klimaty”, „za dużo erotyki”, „słownictwo nie
zachwyca”, „powieść nie jest aż tak wartościowa ale ma w sobie jakieś przesłanie”.
Rozmowa potoczyła się ku stwierdzeniu, że
nigdy nie wiemy co by było gdyby…czy mając
możliwość przeżycia od nowa swojego życia
uniknęlibyśmy popełnienia swoich błędów.
Klubowicze wspominali też jeszcze nie tak
dawną wszechobecną PRL-owską szarość
miast, która wpływała na nasze życie. Kolejne
spotkanie DKK odbędzie się 5 lutego br. o
godz. 16:30. Będziemy rozmawiać o książce
„Kamerdyner”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Renata Grabowska
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III BARCIŃSKI ORSZAK
TRZECH KRÓLI

6 stycznia 2019r. po raz kolejny ulicami
Barcina przeszedł Orszak Trzech Króli.
Wydarzenie wpisało się już na stałe w
kalendarz imprez organizowanych w mieście.
Orszak za każdym razem zbiera wielu
mieszkańców Barcina oraz innych miejscowości – w tegorocznym pochodzie brali udział
min. przyjezdni z Łabiszyna, Pakości czy
Bydgoszczy. Impreza zorganizowana została
wspólnymi siłami przez barcińskie instytucje i
stowarzyszenia: Paraﬁę pw. św. Maksymiliana Kolbego, paraﬁę pw. św. Jakuba Większego, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, Klub
Żeglarski „Neptun”, Miejski Dom Kultury,
Sołectwo Wolice, Szkołę Podstawową nr 1,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Zespół
Szkół nr 1 w Barcinie oraz drużyny harcerskie z
gminy Barcin. Tegoroczny orszak odbywał się
pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”. Uczestnicy orszaku przeszli ulicami miasta w trzech
pochodach: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Postacie te symbolizują trzy kontynenty Europę, Azję i Afrykę, a także trzy etapy życia –
młodość, siłę wieku oraz starość. Orszaki
wyruszyły z trzech różnych punktów miasta.
Pochód króla Kacpra (w tej roli Robert
Robaczewski), wyróżniający się kolorem
czerwonym, rozpoczął przemarsz z rynku
starego miasta, odznaczająca się barwą
niebieską świta króla Baltazara (Marek Koliński) wyruszyła z Alei Harcerskiej kontynuując
marsz ul. Pakoską, zaś zielony orszak króla
Melchiora (Wojciech Wojciechowski) przeszedł ul. Polną sprzed świetlicy w Wolicach.
Uczestnicy orszaków nieśli ﬂagi w odpowiednich kolorach, na głowach mieli korony,
śpiewali pieśni oraz wznosili okrzyki zaczerpnięte z wypowiedzi św. Jana Pawła II. Orszaki
trzech władców spotkały się przy pałacu He-
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roda na parkingu przed marketem Biedronka.
Tutaj zebrani mieli okazję obejrzeć scenkę
odegraną przez Tomasza Kaniukę, Sławomira
Różańskiego oraz Adriana Staszaka. Następnie wszystkie orszaki, po połączeniu się w
jeden wspólny pochód, przeszły do kościoła
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe. Tutaj odbył
się koncert piosenek świątecznych i kolęd Pani Bianki Urbanowskiej pt. „Gdy zaświeci
pierwsza gwiazdka…”. Artystce towarzyszył
zespól w składzie: Wiktoria Święcichowska
(skrzypce), Jacek Superczyński (piano), Igor
Superczyński (cajon), Krzysztof Superczyński
(instrumenty perkusyjne). Na zakończenie
wydarzenia uczestnicy zostali poczęstowani
rozgrzewającym napojem, serwowanym przy
wyjściu z kościoła.

W 100 ROCZNICĘ
POWSTANIA
WIELOPOLSKIEGO

9 stycznia 2019 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło się
pierwsze w tym roku spotkanie; okazją ku
temu była gawęda historyczna Pani Małgorzaty Jarocińskiej pt. „Nie rzucim ziemi skąd
nasz ród. W 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego”. Jaka sama nazwa wskazuje, to
właśnie Powstanie Wielkopolskie było tematem wykładu Pani Małgorzaty, jak zawsze
doskonale przygotowanej. Pani Małgorzata
rozpoczęła swoją wypowiedź od przybliżenia
zebranym szerokiego tła politycznego i
społecznego końca 1918 roku. Dzięki temu
można było wczuć się w nastroje, które
panowały w Poznaniu 26 grudnia 1918 roku, w
chwili przybycia do miasta Ignacego Jana
Paderewskiego. Jego płomienne przemówienie wygłoszone do tłumów zgromadzonych
pod hotelem Bazar wzbudziło w Poznaniakach chęć walki – następnego dnia, 27
grudnia, wybuchło powstanie nazwane
później Wielkopolskim. Zryw błyskawicznie
rozprzestrzenił się na ziemie Prowincji
Poznańskiej; powstańcy zajmowali kolejne
tereny. 4 stycznia 1919 roku nastroje
narodowowyzwoleńcze dotarły do małego
miasteczka nad Notecią – Barcina. Mieszkańcy zdecydowali o przystąpieniu do powstania
- korzystając ze słabości lokalnych struktur

Dokończenie na str. 13

niemieckich wyzwolili miasto. Szybko
zorganizowano miejscowy sztab powstańczy, zebrano oddziały, patrole zajęły się
rekwirowaniem broni. Jako że Barcin był już
wyzwolony, powstańcy barcińscy włączyli się
do walk o okoliczne miejscowości. Pani
Małgorzata przywołała nazwiska kilku z nich,
min. Edmunda Reinke, Jana Katorskiego oraz
mieszkającego ówcześnie w Barcinie
spolonizowanego Chińczyka Zdzisława
Czendefu. Barciniacy z bronią w ręku brali
udział w bitwach o Szubin, Łabiszyn,
Inowrocław; kilku z nich poniosło śmierć,
wielu odniosło rany. 16 lutego 1919 roku
powstanie zakończyło się – podpisano wtedy
rozejm w Trewirze, który rozszerzał na front
powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z
11 listopada 1918 kończącego I wojnę
światową. Ziemie Prowincji Poznańskiej
zostały oﬁcjalnie uznane za polskie.

sponsorem turnieju P. Tomaszem Tańskim właścicielem formy I M A G O wręczała
nagrody zawodnikom.W turnieju uczestniczyło kilkunastu młodych adeptów szachów z
Barcina, dla których był to pierwszy turniej o
takiej randze. Najmłodszy zawodnik: Ewa
Szeszycka (Chrobry Gniezno) lat 5, najstarszy
zawodnik Jan Kudłacik (PKS Leśny Bydgoszcz) 86 lat. Najlepszy zawodnik z Barcina –
Jan Juniewicz, najlepszy junior z gminy Barcin
– Jakub Tański. Każdy uczestnik turnieju
otrzymał od organizatorów upominek. Sędzią
głównym zawodów był. P. Hubert Łukomski,
sekretariat prowadziła P. Halina Pietrzak.
Organizatorzy imprezy: Biblioteka Miasta i
Gminy Barcin, Zespół Szkół w Barcinie, Imago
- sponsor tytularny dziękują bardzo Baszcie

Żnin za użyczenie sprzętu, a panom: Tomaszowi Tańskiemu za ufundowanie nagród
ﬁnansowych, P. Markowi Michalskiemu –
Dyrektorowi Cementowni Kujawy oraz P.
Hubertowi Włodarskiemu - Dyrektorowi Zakładu Górniczego Kujawy za ufundowanie
nagród rzeczowych. Podczas turnieju odbywał się także kiermasz książek, z którego cały
dochód został przeznaczony na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, której 27 ﬁnał
odbył się 13 stycznia 2019 roku.
Hubert Łukomski

NOWOROCZNY
TURNIEJ
SZACHOWY
Zwycięstwem Andrei Maksymienko
(Baszta Żnin) - arcymistrza międzynarodowego zakończył się IMAGO Noworoczny
Turniej Szachowy w Barcinie, który odbył się
12 stycznia 2019 roku. Drugie i trzecie miejsce
przypadło: P. Krzysztofowi Żołnierowiczowi
(Gambit Świecie) i P. Piotrowi Konieczyńskiemu (Baszta Żnin). W zawodach wzięło udział
sześćdziesięciu siedmiu zawodników. Uczestnicy rywalizowali w barcińskiej bibliotece
znanej już ze swojej gościnności - podkreślając po raz kolejny rodzinną atmosferę i
uprzejmość pracowników książnicy. Po raz
pierwszy organizatorzy postanowili podzielić
zmagania szachistów na dwa niezależne
turnieje. W grupie A rywalizowali dorośli oraz
najlepsi juniorzy i juniorki oraz w grupie B
dzieci i młodzież bez kategorii szachowych.
Turniej otworzyły wspólnie dyrektor barcińskiego Zespołu Szkół P. Marzena Wolska
oraz w imieniu P. dyrektor barcińskiej
książnicy P. Grażyna Szafraniak – P. Renata
Grabowska, która również wraz z głównym
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Dziewczyny na medal!
Dnia 13.12.2019 roku w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Barcinie odbyły się Igrzyska
Sportowe Dzieci i Młodzieży Powiatu Żnińskiego w
tenisie stołowym. W rywalizacji drużynowej
chłopców i dziewcząt Szkół Podstawowych
toczono walkę w rocznikach 2003-2005 oraz 2006 i
młodszych. Wśród dziewcząt - w roczniku 2006 i
młodszych - zwyciężyły dziewczęta z ZS Barcin,
które ograły NSP z Bożejewic. W tej samej kategorii
wiekowej wśród chłopców lepsi okazali się
uczniowie z Bożejewic. Drugie miejsce zajęła zatem
drużyna złożona z uczniów Barcińskiej placówki.
Bardziej emocjonująco wyglądała walka w
przypad k u rocznik ów 20 0 3- 20 0 5 . Tam, w
trójmeczu, rywalizację dziewcząt zdominowały
tenisistki z Barcina przed koleżankami z SP
Gościeszyn i NSP Bożejewice. Jeśli chodzi o
chłopców - najlepiej zagrali tenisiści z Bożejewic,
którzy wyprzedzili kolejno SP Gościeszyn oraz ZS
Barcin. Podsumowania zawodów oraz wręczenia
dyplomów i medali dokonał powiatowy
organizator sportu z ramienia Szkolnego Związku
Sportowego - Maciej Drzewiecki, któremu
towarzyszyli Małgorzata Cieślak-Wesołowska,
Bogusław Kozłowski oraz Wojciech Kowal opiekunowie zespołów.

XXV Halowy Turniej o Puchar
Burmistrza Barcina dla Zawiszy!

Dnia 20.01.2019 roku w Hali WidowiskowoSportowej w Barcinie znajdującej się przy ulicy
Artylerzystów, rozegrany został jubileuszowy - XXV
Turniej Halowej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar
Burmistrza Barcina - Michała Pęziaka. Na zaproszenie organizatorów - Prezesa Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zarządu
Ludowego Klubu Sportowego "Dąb" Barcin
odpowiedziało łącznie pięć ekip. Wśród głównych
bohaterów widowiska w wydaniu halowym
mogliśmy obejrzeć zawodników - Piasta Złotniki
Kujawskie, Mikrusa Szadłowice, Zagłębia Piechcin,
Noteci Łabiszyn oraz SP Zawiszy Bydgoszcz.
Stawkę uzupełniła drużyna gospodarzy BOSiR/Dąb Barcin pod przewodnictwem Marcina
Tarnowskiego, który zastępował tego dnia głównego szkoleniowca - Waldemara Czarneckiego. O
godzinie 09:00 podczas uroczystego otwarcia
imprezy przez Eugeniusza Tylkowskiego Wiceprezesa Zarządu LKS "Dąb" Barcin nie
zapomniano o uczczeniu minutą ciszy pamięci o
zmarłym prezydencie Gdańska - świętej pamięci
Pawle Adamowiczu. Następnie prowadzący
przywitał wszystkich przybyłych gości, oﬁcjeli oraz
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biorące w turnieju zespoły. Głos zabrał również
Burmistrza Barcina - patron imprezy, który życzył
wszystkim powodzenia oraz jak najlepszych
wyników sportowych. Rywalizacja pomiędzy
zainteresowanymi toczyła sie w systemie "każdy z
każdym", więc kibice licznie zgromadzeni w
trybunach mieli okazję obejrzeć blisko dziewięciogodzinne widowisko. W piętnastu spotkaniach
padło aż dziewięćdziesiąt bramek. Daje to średnio
sześć goli na jedno spotkanie. Spośród wszystkich
ekip najlepiej poradziła sobie drużyna SP Zawiszy
Bydgoszcz, który zwyciężył w każdym ze swoich
spotkań. Tuż za nimi z jedną porażką uplasowała się
drużyna gospodarzy - BOSiR/Dąb Barcin. Przez pół
turnieju trwała zagorzała walka o miejsca od III do
VI. Ostatecznie walkę o trzecie miejsce zwyciężyła
drużyna Noteci Łabiszyn, która rzutem na taśmę po
wygranej z Zagłębiem Piechcin awansowała o trzy
lokaty wyżej. Minimalnie gorsi okazali się gracze
Piasta Złotniki Kujawskie i Zagłębia Piechcin - oba
zespoły zgromadziły łącznie cztery punkty co
pozwoliło jedynie na zajęcie czwartego i piątego
miejsca. Tabelę zamknęła drużyna pod wodzą
Dariusza Semenowicza - Mikrus Szadłowice. W

trakcie imprezy rozegrane zostały również trzy
spotkania w kategorii wiekowej Old Boysów. W
zmaganiach minimum 35-latków obejrzeliśmy
zespoły Radnych Rady Miejskiej w Barcinie, Old
Boys LKS "Dąb" Barcin oraz Old Boys Zawiszy
Bydgoszcz. W trójmeczu triumfowali przyjezdni
Bydgoszczanie, którzy nie odpuścili ani na chwilę i
"odprawili z kwitkiem" swoich kolegów z boiska. W
meczu decydującym o drugiej pozycji lepsi okazali
się Old Boysi, którzy ograli RR Miejskiej z Barcina aż
8:3. Nie było to jednak wszystko zaproponowali
organizatorzy. Przez cały czas trwania piłkarskich
zmagań pracował "sklepik kibica". Każdy sympatyk
lokalnego klub - BOSiR/Dąb Barcin - miał okazję ku
temu by, któryś z gadżetów nabyć. Na stoisku
znajdowały się między innymi: kubki, smycze,
długopisy, koszulki, proporczyki, przypinki oraz
puzzle. Prawdziwą "wisienką na torcie" okazała się
jednak licytacja oryginalnej koszulki byłego
reprezentanta Polski oraz obecnie będącego
jednym z najlepszych defensorów Bundesligi Łukasza Piszczka (gracza Borussi Dortmund) z jego
autentycznym podpisem. Stawka była podbijana
przez kilka godzin, aż osiągnęła magiczną barierę
1.000,00 złotych! Szczęśliwy triumfator aukcji tej
niezwykłej koszulki - Zbigniew Kłopocki nie ukrywał
zadowolenia. Było tak zwłaszcza z tego powodu, że
kwota ta, jak i pieniążki uzbierane ze sprzedaży
gadżetów klubowych zasiliły puszki kwestujących
wolontariuszy. Tego dnia oprócz zawodów
sportowych ważne było też to by wesprzeć 6,5letniego Nikodema Kaczmarek, który jest chory na
dysplazję oskrzelowo-płucną, astmę oskrzelową i
tzw. zespół Westa - przez co jest opóźniony
psychoruchowo. Dzięki dobroci serca wszystkich
darczyńców, ludzi z "sercem na dłoni" udało się
zgromadzić bardzo dużą kwotę. Kwotę dzięki,
której mały Nikodem będzie miał większe szanse na
wyzdrowienie. Bliżej końca turnieju rodzina
poinformowała organizatorów, że udało się zebrać
2.639,70 złotych! Najbliżsi nie kryli emocji, a sam
Nikoś wszystkim zgromadzonym odpowiedział
wzruszającym "DZIĘKUJE!". Podczas wręczania
nagród nie brakowało również prezentów zawodnicy SP Zawiszy Bydgoszcz przekazali na
ręce ojca chłopca - Romana Kaczmarka pamiątkową koszulkę Zawiszy z autografami oraz piłkę z
podpisami obecnych na turnieju graczy. By
zwieńczyć turniej pozostało tylko wręczyć trofea za
wywalczone lokaty. Najlepsi gracze - strzelec,
zawodnik oraz bramkarz otrzymali pamiątkowe
statuetki ufundowane przez Kujawsko-Pomorski
Związek Piłki Nożnej, które wręczał Wiceprezes
Zarządu - Michał Dołożenko. Uzupełniły to nagrody
rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Barcina,
które wręczył sam Michał Pęziak wraz z Prezesem
Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofem Wolskim oraz Wiceprzewodniczącym
Rady Miejskiej w Barcinie - Pawłem Ratajczakiem.
Wyróżnieni zostali kolejno - Bartosz Stoppel
(Zawisza) jako najlepszy strzelec, Jakub Frąckowiak
(BOSiR/Dąb) jako najlepszy bramkarz oraz Adrian
Brzeziński (Zawisza) - najbardziej wartościowy
gracz turnieju. Na sam koniec patron imprezy Michał Pęziak pogratulował wszystkim osiągniętych wyników, podziękował za zaangażowanie i
walkę oraz zaprosił na XXVI turniej o Puchar
Burmistrza, który odbędzie się za rok.

Dokończenie na str. 15
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Vademecum

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograﬁcznie gmina na-leży do Pałuk i leży na
Szlaku Piastowskim.
Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251)
i usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Sąsiaduje
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie,
Pakość, Dąbrowa i Żnin.
Barcin, stanowiący siedzibę władz
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym
ośrodkiem administracyjno-usługowym
i mieszkaniowym. Charakterystycznym
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu
przestrzennego na dwie odmienne jednostki - stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający
wielowiekowe tradycje stary Barcin
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej
części miasta.
Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska,
Gulczewo, Józeﬁnka, Julianowo, Kania,
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin,
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice,
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo,
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest
na 14 sołectw. Trzy największe wsie Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej.
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000
osób. Największym skupiskiem ludności
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób.
Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%),
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione 1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
skupiających ludzi aktywnych.

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak
Zastępca Burmistrza Barcina: Lidia Kowal
Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak
V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komisariat Policji
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 303 33 30

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 20 79
Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784178-170
Wypożyczania rowerów w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin
tel. 784-178-170

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

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Dom Pomocy Społecznej
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 40

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

POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

nowy internetowy
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Stulecie Powstania Wielkopolskiego w Barcinie

W piątek, 4 stycznia 2019 roku, władze
samorządowe i mieszkańcy Powiatu
Żnińskiego uczcili 100 rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w
Barcinie. Przedpołudniem uroczystość
rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św.
Jakuba Większego, którą odprawił ksiądz
proboszcz Arkadiusz Wzięch. Po eucharystii
uczestnicy patriotycznego święta przemaszerowali na Plac 1-go Maja, gdzie przy
Pomniku poświęconym mieszańcom gminy
uczestniczącym i poległym w Powstaniu
Wielkopolskim 1918/1919 utworzono z
goździków biało-czerwoną ﬂagę, złożono
kwiaty i zapalono znicze. Zarząd Główny
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu przyznał medal „Wierni
Tradycji” Zoﬁi Drzewieckiej, Jerzemu
Krzysiowi i Janinie Drążek. Dyplomy uznania
za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i
pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919
otrzymali Teresa Kaczmarek, Barbara Chojnowska, Grażyna Sudoł i Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Barcinie. Grzegorz Michalak
przypomniał historię powstania, a Zoﬁa
Drzewiecka zaśpiewała pieśń „Dziś idę
walczyć, mamo” do słów Józefa Szczepańskiego. Na rynku odczytano nazwiska
Powstańców Wielkopolskich spoczywających
na cmentarzu w Barcinie: Józef Andrzejewski,
Julian Bachiński, Teodor Błażejewski, Teodor
Fąferek, Jan Górny, Tomasz Grześkowiak,

Jerzy Handke, Franciszek Jakubowski,
Seweryn Jankowski, Ludwik Kausa, Antoni
Kujawa, Feliks Kuras, Mateusz Kuras, Stanisław Ławniczak, Hieronim Majewski, Stefan
Majewski, Franciszek Miliński I, Franciszek
Miliński II, Michał Najsztub, Józef Napieralski,
Stefan Nowakowski, Kazimierz Orchowski,
Jakub Pankowski, Ludwik Pijarowski, Paweł
Płotka, Andrzej Przybylski, Czesław Reinke,
Edmund Reinke, Tadeusz Reinke, Stanisław
Rogowski, Bartłomiej Ruchaj, Kazimierz
Rychter, Leon Salkowski, Stefan Szymczak,
Józef Sulecki, Stanisław Szubertowski, Jakub
Wegienek, Wincenty Wojciechowski, Feliks
Wiśniewski, Stanisław Wiśniewski, Wincenty
Zarada i Antoni Zwoliński. Wieczorem w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Barcinie wystąpił
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego z programem „Z polską pieśnią i
tańcem przez wieki”. Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego dziedziczy
prawie 100-letnią tradycji grup teatralnoestradowych działających przy Domach
Żołnierza Polskiego w okresie II Rzeczpospolitej. Popularyzuje tradycje narodowe i
chwałę oręża polskiego w kraju i za granicą.
Głównym nurtem działalności artystycznej
Zespołu jest wystawianie widowisk, koncertów oraz oprawa muzyczna uroczystości
podczas obchodów świąt państwowych i
wojskowych. W repertuarze Zespołu odnaleźć można wszelkie gatunki i style muzyczne.

W skład Zespołu wchodzą: soliści, chór, balet,
orkiestra symfoniczna i orkiestra koncertowa.
Obecnie zatrudnionych jest ponad 200 osób:
piosenkarzy, śpiewaków, muzyków i tancerzy, artystów chóru, pracowników administracyjno-technicznych. Wyjątkowym znakiem rozpoznawczym Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego są
kostiumy sceniczne. Uroczystość zorganizowano pod patronatem Starosty Żnińskiego
Zbigniewa Jaszczuka, Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Barcinie Janusza Wojtkowiaka, Burmistrza Barcina Michała Pęziaka i
Prezesa Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Barcinie
Grzegorza Michalaka.
Jarosław Drozdowski

Ranking gmin 2018
Związek Powiatów Polskich zakończył
ocenę samorządów i podsumował wyniki
Ogólnopolskiego Rankingu Gmin, Miast i
Powiatów za 2018 rok. Gmina Barcin zajęła 6
miejsce w kategorii gmin miejskich i miejskowiejskich zestawienia i zdobyła tytuł laureata
rankingu gmin ZPP. Celem ogólnopolskiego
rankingu najaktywniejszych gmin, miast i
powiatów jest wyłonienie i nagrodzenie
czołowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, promowanie ich w skali kraju
oraz integracja mieszkańców i środowisk
samorządowych. Ranking prowadzony jest w
podziale na 6 kategorii jednostek samorządu
terytorialnego. W 2018 roku uczestnicy
zestawienia oceniani byli na podstawie 56
kryteriach w 10 grupach tematycznych.
Liderami są powiaty: Augustowski, Tomaszowski, Kartuski, miasto Nowy Sącz oraz
gminy: Płońsk i Chełmiec. Gmina Barcin
dokonała zgłoszeń w 43 kategoriach
rankingowej oceny. Nagrodami za udział w
rankingu są okolicznościowe puchary i
dyplomy wręczane podczas ogólnopolskiej
konferencji.
Jarosław Drozdowski

Nowy kierownik ŚDS

W 2018 roku Rada Miejska w Barcinie
Uchwałą Nr XLV/396/2018 wyodrębniła
Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie
ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka przy ul. Kościelnej 15 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle psychicznie chorymi i upośledzonymi
umysłowo, której działalność jest ukierunkowana na pomoc w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów osób w nim przebywających. Od 1 stycznia 2019 roku pani Agnieszka
Kaniuka jest kierownikiem nowej jednostki
organizacyjnej gminy Barcin. Pani Agnieszka
Kaniuka w 2003 roku ukończyła studia wyższe
zawodowe na kierunku pedagogika w
zakresie pracy socjalnej, a w 2005 roku
uzyskała tytuł magistra na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej. W
2015 roku ukończyła studia podyplomowe z
zakres organizacji pomocy społecznej. W
latach 2005-2012 pracowała w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jako
terenowy pracownik socjalny. Od 2012 roku
pełniła obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, a od 2015 roku jest
kierownikiem tej placówki. Od 1 stycznia br.
kieruje samodzielną jednostką budżetową
pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w
Barcinie. W międzyczasie realizowała
projekty unijne oraz ministerialne z zakresu
szeroko rozumianej pomocy społecznej. Pani
Agnieszka Kaniuka w 2011 roku otrzymała list
gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w
zakresie pomocy społecznej. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz docenił szczególną
aktywność na rzecz środowiska lokalnego
oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku
pracownika socjalnego.
Jarosław Drozdowski

Pełny Zarząd PSSE
Pod koniec ubiegłego roku Rada Nadzorcza Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. powołała pana Przemysława Sztanderę na stanowisko Prezesa
Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o. Nowy prezes objął
obowiązki z dniem 18 grudnia 2018 roku. Pan
Sztandera jest ekonomistą, ekspertem od
zarządzania ryzykiem kredytowym, ﬁnansowym, operacyjnym i rynkowym, członkiem
kilku zarządów i rad nadzorczych, specjalistą
od zarządzania zmianą oraz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych. Posiada duże doświadczenie
oceny ryzyka ﬁnansowego projektów
inwestycyjnych, a także w tworzeniu strategii
i zarządzania wielopoziomową strukturą.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni pan
Paweł Lulewicz.
Jarosław Drozdowski
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Spotkanie z sołtysami

Tradycyjnie w styczniu w barcińskim
ratuszu zorganizowano spotkanie kierownictwa Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w
Barcinie z sołtysami gminy Barcin. Powitania
gości i otwarcia dokonał Burmistrz Barcina
Michał Pęziak. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak i Wiceprzewodniczący Paweł Ratajczak złożyli przedstawicielom sołectw życzenia noworoczne.
Spotkanie poświęcone było przede wszystkim przedstawieniu ostatecznych kwot
wydatków i wstępnego harmonogramu
zadań przekazanych do realizacji w ramach
Funduszu Sołeckiego na 2019 rok oraz

omówieniu harmonogramu wyborów
Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 –
2023. Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka
poinformowała o wydatkowaniu środków
ﬁnansowych i decyzjach wymiarowych,
Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i
Dróg Teresa Grabowska poruszyła problem
podorywanie dróg, a Sekretarz Gminy
Waldemar Dolata przypomniał urzędników
współdziałających z sołtysami przy realizacji
zadań z Funduszu Sołeckiego. W zebraniu
uczestniczyli również Prezes Wodbaru
Henryk Popławski i Dyrektor MDK Artur
Jakubowski.
Jarosław Drozdowski

Wybory do rady seniorów

15 stycznia 2019 roku z inicjatywy Burmistrz
Barcina Michała Pęziaka przeprowadzono
zebranie wyborcze w celu wyłonienia składu
Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na
kadencję 2019 – 2022. Spośród 11 kandydatów
zgłoszonych w publicznym naborze do rady
seniorów należało wybrać 9 osób. Weryﬁkacji
formalnej kandydatów i wybory prowadziła
komisja doraźna w składzie Ewa Kołodziejska
– radna Rady Miejskiej w Barcinie, Bogumiła
Jakubowska – przedstawiciel środowiska
seniorów i urzędniczka Anna Bartkowiak. W
głosowaniu tajnym największą ilość głosów
uzyskali Alicja Przybyłowicz, Halina Elżbieta
Hajdyła, Monika Linkowska, Aniela Jolanta
Nowik, Maria Henryka Pietrzak, Danuta Poseł,
Waldemar Józef Stykała i Henryk Szczepański. Do rady nie dostali się Maria Jolanta
Woźniak i Włodzimierz Osuch. W grudniu 2018
roku Rada Miejska w Barcinie do składu
Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na
kadencję 2019 – 2022 wskazała Krystynę
Grobelną, Dorotę Kawka i Helenę Ratajczyk, a
Burmistrz Barcina Michał Pęziak wytypował
Elżbietę Kłodzińską, Barbarę Mikołajczak i
Andrzeja Szczepańskiego. Rada seniorów jest
organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów gminy
Barcin, a jej głównym celem jest reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska
seniorów, zamieszkałych na terenie gminy.
Zarządzeniem Nr 9/2019 wydanym w Dzień
Babci Burmistrz Barcina powołał Gminną
Radę Seniorów na II kadencję, a w jej skład
weszły wyżej wymienione osoby.
Jarosław Drozdowski

Dotacje celowe
na specjalistów
W 2019 roku Gmina Barcin sﬁnansuje poradnictwo
diabetologiczne i neurologiczne oraz usługi
psychiatryczne w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 97200 zł.
W styczniu Gmina Barcin i Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie zawarły
umowy w sprawie przekazania dotacji celowych na
wykonanie zadań dotyczących świadczenia porad
diabetologicznych i neurologicznych oraz usług
psychiatrycznych. Fachową opiekę trzech specjalistów dla mieszkańców miasta i gminy Barcin
zabezpieczono w okresie od 1 lutego do 31 grudnia
bieżącego roku. Dotujący przekaże dotowanemu
42000 zł na świadczenie porad diabetologicznych,
33600 zł na świadczenie porad konsultacyjnych
neurologicznych i 15600 zł na świadczenie usług
psychiatrycznych skierowanych do dzieci. Dodatkowo lokalny samorząd poniesie koszty obsługi i
diabetologicznych badań diagnostycznych w
wysokości 6.000 zł. Zadania realizowane w ośrodku
zdrowia dla mieszkańców ﬁnansowane są z
budżetu Gminy Barcin na 2019 rok przyjętego
Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z
dnia 21 grudnia 2018 r.
Jarosław Drozdowski
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Szczepienia dla dziewczynek

Gmina Barcin i Powiat Żniński od trzech lat
realizują „Program proﬁlaktyki szczepień
przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. W 2019 roku z budżetu gminy Barcin
46.400 zł przeznaczanych zostanie na
szczepienia przeciwko zakażeniom wirusami
brodawczaka ludzkiego HPV dziewczynek z
rocznika 2005 zamieszkałych na tym terenie.
Cele główne powiatowego programu obejmują zwiększenie świadomości zdrowotnej w
zakresie możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz
zmotywowanie społeczeństwa do wykony-

wania badań proﬁlaktycznych. Rak szyjki
macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet
między 15 a 44 rokiem życia, a jednocześnie
chorobą, której można skutecznie zapobie-gać. W tym roku program polityki zdrowotnej
uchwalony przez Radę Powiatu w Żninie,
realizowany jest przez wszystkie pałuckie
gminy. Populacja dziewczynek liczy około 350
osób, a szacunkowe koszty szczepienia i
promocji wynoszą. 216.000 zł. Program
ﬁnansowany z budżetów siedmiu jednostek
samorządu terytorialnego jest dla nastolatek
bezpłatny.
Jarosław Drozdowski

Serwis dla przedsiębiorcy

4

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stworzyło nowoczesny serwis informacyjno-usługowy dla ﬁrm i przedsiębiorców.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla
osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem
portalu jest pomoc w realizacji spraw
związanych z zakładaniem i prowadzeniem
działalności oraz uproszczenie formalności
niezbędnych do założenia i prowadzenia
ﬁrmy. W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za
pomocą serwisu, osoby prowadzące ﬁrmę
mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną i załatwiać swoje
biznesowe sprawy przez Internet. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o
obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej w Polsce oraz w
całej Unii Europejskiej. Serwis spełnia też rolę
wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie
radzić w biznesie i umożliwia realizację spraw
administracyjnych drogą elektroniczną.
Jarosław Drozdowski

