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FORMA ma już 10 lat

Można by powiedzieć za poetą, że w „prze-
mijaniu drzemie cały życia smak”, za nami bowiem 
jubileuszowa dziesiąta już edycja Festiwalu Poezji 
Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej Forma. W tym roku 
do Barcina z całej Polski zjechało blisko 30 wyko-
nawców. Każdy jubileusz jest czymś wyjątkowym, 
taka jest bowiem definicja tego stanu i zobowią-
zującym jednocześnie. Festiwal Poezji Śpiewanej i 
Piosenki Aktorskiej Forma od 10 lat jest sztanda-
rowym punktem na mapie wydarzeń kulturalnych 
już nie tylko naszego najbliższego regionu. W tym 
roku za sprawą nowej siedziby nabiera on 
zdecydowanie nowych kształtów. Rzecz jasna 
najważniejszym bytem przedsięwzięcia jest 
konkurs piosenki, adresowany do wszystkich, 
którzy chcą i czują potrzebę podzielenia się swoim 
talentem, muzykalnością, wrażliwością na piękno 
muzyki i mądrość zawartą w słowach. To nieco-
dzienne święto piosenki trwało od 11 do 13 
października. W gronie jurorów zasiedli: Bogusław 
Sobczuk – dziennikarz, aktor, twórca i reżyser 
koncertów, specjalista z zakresu sztuki estradowej, 
członek Kapituły Nagrody im. Aleksandra Bardi-
niego. Jerzy Satanowski- kompozytor piosenek, 
twórca muzyki teatralnej i filmowej, autor i 
reżyserteatralnych spektakli muzycznych, członek  

Kapituły Nagrody im. Aleksandra Bardiniego. 
Joanna Zagdańska- polska piosenkarka popowa i 
jazzowa oraz pedagog. Obecnie zajmuje się 
głównie działalnością pedagogiczną – wykłada 
śpiew jazzowy i improwizację na Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, prowadzi też zajęcia na 
Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgo-
szczy. Trzy dni prób, później przesłuchań. Łącznie 
kilkadziesiąt godzin ciężkiej ale jednocześnie 
pięknej pracy. Oprócz przesłuchań konkursowych 
goście festiwalu wysłuchali recitalu Izabelli 
Szafrańskiej. Podczas koncertu finałowego wraz z 
laureatami zaśpiewał Zbigniew Zamachowski. 
Wydarzeniem zasługującym na uwagę był także 
Koncert Jubileuszowy w reżyserii Bogusława 
Sobczuka zatytułowany „AWERS-REWERS” na 
który składały się piosenki Wojciecha Młynarskiego 
z gościnnym udziałem Piotra Fronczewskiego. 
Honorowy Patronat nad festiwalem objęli Starosta 
Powiatu Żnińskiego Pan Zbigniew Jaszczuk oraz 
Burmistrz Barcina Pan Michał Pęziak. Sponsorem 
Platynowym od lat kilku lat jest firma Mapei, 
natomiast mecenatem festiwal objęły firmy: 
Eventus, Prebud, Inter vax oraz Auto Komis 
Andrzeja Andlera.

Zamachowski na 
zakończenie FORMY
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Międzynarodowy Dzień Muzyki w bibliotece
Wśród artystów występujących w barcińskiej bib-

liotece jest kilku takich, którzy zawsze gwarantują 
pełną salę; jednym z nich jest Remigiusz Kuźmiński, 
pochodzący z Zalesia Barcińskiego muzyk i wo-
kalista. Ma on wierne grono fanów wśród czytelni-
ków biblioteki; przychodzą oni na każdy jego 
występ, zarówno gdy występuje solo czy też w 
duecie. Kolejną okazją do spotkania z artystą był 
koncert zorganizowany 2 października, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzyki; wydarzenie 
promowało również najnowszą płytę Pana Remi-
giusza. Artyście towarzyszyła jego wieloletnia 
partnerka koncertowa, Pani Daria Wójcik. 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. Podczas październikowego koncertu 
Pani Daria i Pan Remigiusz wykonali kilkanaście 
utworów, zarówno solo jak i w duecie. Pan Re-
migiusz zaśpiewał kilka kompozycji autorskich, do 
których sam napisał tekst oraz muzykę; poza tym 
artyści zaprezentowali arie operowe i operet-kowe 
oraz klasyczne aranżacje znanych utworów np. 
Leonarda Cohena czy Zbigniewa Wodeckiego. 
Zachwyceni goście nagradzali każde wykonanie 
burzą braw, poproszono także o bis. Po zakoń-
czeniu koncertu można było zakupić najnowszą 
płytę Pana Remigiusza, z czego wiele osób 
skorzystało. 

O polskiej kuchni
Czym w kuchni staropolskiej był bigos? Skąd wzięła 

się nazwa „barszcz”? Kiedy na polskich stołach pojawił 
się kotlet schabowy? Odpowiedzi na te pytania – i 
wiele innych - otrzymali uczestnicy spotkania „Kuch-
nia przez wieki”, które odbyło się 16 października w 
barcińskiej bibliotece. Wydarzenie zorganizowane 
zostało w ramach zadania „Biblioteka ze smakiem”, a 
poprowadziła je Olga Gralak-Ćwikła, pracownica 
biblioteki. Za główną oś wykładu prowadząca wybrała 
polskie książki kucharskie, które doskonale oddawały 
zmiany dokonujące się na stołach Polski – w tym 
następujące po sobie wpływy obcych kuchni czy 
przemiany społeczne, które różnicowały dietę ludzi w 
zależności od ich stanu społecznego, dochodów, 
miejsca zamieszkania. W prelekcji znalazło się więc 
miejsce na „Compendium ferculorum” Stanisława 
Czernieckiego z 1682 z mocno przyprawionymi, 
zadziwiającymi kontrastami smaków potrawami 
kuchni staropolskiej, ale także na książki kucharskie 
Jana Szyttlera z I połowy XIX wieku, gdzie wyraźnie 
widać wpływ kuchni francuskiej z lekkimi, wyrafi-
nowanymi w smaku daniami. Nie mogło zabraknąć 
Lucyny Ćwierczakiewiczowej, której najpopular-
niejsza książsaza „365 obiadów za pięć złotych” była 
odpowiedzią na potrzeby kulinarne rosnącej w siłę 
XIX-wiecznej miejskiej inteligencji, czy publikującej w I 
poł. X X wieku Marii Ochorowicz-Monatowej, 
proponującej szybkie i tanie dania dla kobiet godzą-
cych pracę zawodową z prowadzeniem gospo-
darstwa domowego. Wspomniano o wyda-wanej w 
PRL-u „Kuchni polskiej”, a co za tym idzie, potrawach 
tamtych czasów – prostych, acz smacznych. Kulinarna 
podróż przez historię polskiej kuchni zakończyła się w 
czasach współczesnych. Zadanie „Biblioteka ze 
smakiem” dofinansowano ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Partnerstwo dla książki”. 
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„Działaj – po pałucku”
„Działaj – po pałucku”, zadanie  realizowane w 

barcińskiej bibliotece od sierpnia do września tego 
roku, było jedynym w swoim rodzaju przed-
sięwzięciem, w którego centrum stała tradycyjna 
pałucka kultura ludowa, a konkretnie haft, kuchnia i 
gwara. W ramach zadania przeprowadzono szereg 
warsztatów, podczas których dzieci, młodzież i 
dorośli mogli, pod okiem specjalistów, nie tylko 
poznać tajniki haftu, gwary i kuchni ale także 
samemu spróbować wyszyć wzór, powiedzieć coś 
w gwarze czy ugotować potrawy kuchni pałuckiej. 
Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem; ilość 
osób, które wzięły w nich udział, znacznie prze-
kroczyła liczbę zakładaną we wniosku. Co ważne, 
pałuckie działanie nie ograniczyło się tylko do 
warsztatów – zajęcia haftu tak się spodobały 
uczestnikom, że postanowili spotkać się ponownie i 
wyszywać dalej. Od tego czasu odbyły się już dwa 
spotkania, planowane są kolejne – nic, tylko się 
cieszyć! Warsztaty jednak to nie wszystko – w 
ramach zadania wydano także książkę pt. „Działaj – 
po pałucku”, w zebrano informacje na temat Pałuk 
oraz kultury tradycyjnej i ludowej krainy – ze 
szczególnym naciskiem na haft, gwarę i kuchnię. 
Zamieszczono także relacje z zajęć. Co ważne, 
całość książki (z wyjątkiem wstępu) napisana 
została w dwóch językach – polskim oraz gwarze 
pałuckiej. Przetłumaczeniem tekstów na gwarę 
zajął się znany jej popularyzator Pan Mirosław 
Binkowski, on także prowadził warsztaty z gwary w 
ramach zadania. Tajniki haftu pałuckiego prze-
kazywała artystka ludowa, Pani Jadwiga Dziurgiela, 
kuchni pałuckiej zaś Pan Krzysztof Leśniewski. 
Promocja książki odbyła się 23 października; tym 
samym zadanie „Działaj -  po pałucku!” zakończyło 
się. Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 
2019”

Kuchnie regionów świata

Świat, wbrew pozorom, jest mały i dostępny dla 
wszystkich. Zwiedzają go dwie grupy ludzi. Jedną z 
nich stanowią turyści, drugą – podróżnicy. Turyści 
odwiedzają świat poznając najpopularniejsze 
atrakcje turystyczne. Podróżnicy natomiast za-
głębiają się w kulturę, odkrywają poza turystyczne 
miejsca i prawdziwe oblicze danego obszaru. Taką 
podróżniczo-kulinarną opowieść o obu konty-
nentach Ameryki przedstawili 22 października 2019 
roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w 
Barcinie Monika Mądra-Pawlak oraz Jan Pawlak. 
Państwo Pawlakowie są miłośnikami podróży, 
pasjonatami dobrej kuchni i właścicielami poz-
nańskich kawiarni oraz restauracji Cafe La Ruina i 
Raj. Wspólnie napisali i wydali dwie pokaźnych 
rozmiarów książki: „Lubię. Atlas z przepisami” oraz 
„Ameryka! Drugi atlas z przepisami”. Razem ze 
swoimi dziećmi przez 340 dni, kolorowym sa-
mochodem, przemierzyli 19 krajów i przejechali 80 
tysięcy km. Mknęli wzdłuż wybrzeża Ameryki 
poprzez Urugwaj, Brazylię, Paragwaj, Argentynę, 
Chile, Boliwię, Peru, Ekwador, Kolumbię, Panamę, 
Kostarykę, Nikaraguę, Honduras, Salwador, Gwa-
temalę, Belize, Meksyk do Stanów Zjednoczonych i 
Kanady. Odwiedzili setki knajp, restauracji, barów, 
domowych kuchni. Poznawali gościnnych ludzi, 
m.in. Eliasa - farmera słynnej kawy z Kolumbii – 
Finca Tamana. Spotkali się z Alexem Atalą – 
właścicielem restauracji D.O.M. w São Paulo. 
Odkryli bogaty posmak amazońskich mrówek, 
rzadko spotykanych owoców, potraw, smaków i 
aromatów, a także zaskakujące zastosowania 
różnych produktów. Pani Monika gotowała u boku 
tamtejszych gospodyń i zapisywała przepisy. 
Podczas spotkania z barcińską publicznością Mo-
nika Mądra-Pawlak i Jan Pawlak dzielili się prze-

żytymi przygodami, wspomnieniami, ulubionymi 
zdjęciami. Zdradzili co to takiego churrosy, 
marshmallows, jak się robi empanady, naleśniki na 
zakwasie, sernik z końca świata. Mówili o tym jak 
smakuje Ameryka, ale wspomnieli również o 
azjatyckich posiłkach, o kulturze gościnnych 
stołów. Interesująco i z humorem przedstawili 
świat za pomocą tego, co można zjeść. Warto 
nadmienić, że Państwo Pawlak podczas swoich 
podroży zwracają baczną uwagę na kwestie 
ekologii i etyki produkowania żywności. W czasie 
barcińskiego spotkania opowiedzieli, jak wygląda 
produkcja dla wielkich spożywczych korporacji, 

zwrócili też uwagę na problem niszczenia dzie-
wiczej przyrody, np. Ameryki Południowej pod 
uprawy soi czy palm oleistych. Spotkanie odbyło się 
w ramach projektu „Biblioteka ze smakiem” 
dofinansowanego ze środków finansowych Minis-
tra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Partnerstwo dla książki”. Uatrakcyjniły 
je panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu 
przygotowując dla wszystkich uczestników 
spotkania  niespodziankę w postaci pączków z 
pasztetem, za które to zdobyły pierwszą nagrodę 
podczas tegorocznych Dni Miodu.  Za poczęstunek 
serdecznie dziękujemy.
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Wędkarstwo w Gminie Barcin 

6 października 2019 roku na Noteci odbyły się 
spławikowe zawody wędkarskie „O XI Urodzinowy 
Puchar Prezesa Koła Nr 71 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Barcinie”.  Konkurs z udziałem 11 
wędkarzy, który wygrał Tomasz Słomowicz, zakoń-
czył tegoroczną sportową rywalizację koła w 
wędkarstwie spławikowym. W 2019 roku wędkarze 
z Gminy Barcin uczestniczyli w czterech turach spła-
wikowego Grand Prix Koła, mistrzostwach w 
wędkarstwie gruntowym oraz konkursach towa-
rzyskich. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano 
zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka i na 
zakończenie wakacji. Przeprowadzano egzaminy 
dla osób chcących zdobyć kartę wędkarską, która 
uprawnia do amatorskiego połowu ryb. W tym roku 
lokalni wędkarze odnotowali następujące sukcesy:
 Puchar Prezesa Okręgu PZW w Bydgoszczy 

zdobył Dawid Krawczyk.
 VIII Spławikowe Mistrzostwa Pakości o Puchar 

Burmistrza Pakości wygrali w kategorii senio-
rów Dawid Krawczyk i juniorów – Jakub 
Antczak.

 XVII Ogólnopolskie Zawodowy w Wędkarstwie 
Spławikowym o Puchar Przewodniczącego 
Związku Zawodowego „Budowlani” na 3 
miejscu zakończyła drużyna w składzie Tomasz 
Słomowicz, Waldemar Nosek i  Andrzej 
Kowalczyk z Cementowni Kujawy.

 Grand Prix Koła 2019 w wędkarstwie spła-
wikowym wygrał Tomasz Słomowicz, przed 
Dawidem Krawczykiem i Waldemarem Nos-
kiem.

Na kartach historii gminnego wędkarstwa zapisa-
no, że 12 października 1973 roku w Klubie NOT w 
Piechcinie zorganizowano zebranie założycielskie i 
utworzono Zakładowe Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego przy Kombinacie Cementowo-
Wapienniczym „Kujawy” w Bielawach. Prezesem 
został Ignacy Ochociński. Od 1 września 1973 roku 

kombinat wydzierżawił od PGR Łysinin Jezioro 
Gwiazda na zagospodarowanie rekreacyjno-
wędkarskie. Początki działalności obejmowały 
organizację konkursów wędkarskich i festynów z 
okazji 1 Maja, Dni Morza i 22 Lipca, imprez sportowo-
rekreacyjnych dla harcerzy, konkursów wędkar-
skich dla dzieci i młodzieży, sprzątanie i remonty 
rybaczówki, konserwację łodzi, społeczną kontrolę 
stanowisk, zarybianie i wędkowanie. W kole 
zrzeszonych było ponad 300 wędkarzy. Więcej 
i n f o r m a c j i  o  l o k a l n y m  w ę d k a r s t w i e  n a 
www.pzwbarcin.wedkuje.pl W 2020 roku Polski 
Związek Wędkarski obchodzić będzie 70.lecie 
działalności. Cele PZW obejmują organizowanie i 
promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 
wędkarskiego, użytkowanie i ochronę wód, 
działanie na rzecz ochrony przyrody, edukację i 
kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszech-
nianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

Jarosław Drozdowski

Wizyta uczniów żnińskiej „Trójki”
Barcińska biblioteka przyciąga nie tylko Bar-

ciniaków! Dowodem na byli uczniowie „Trójki” - 
Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w 
Żninie, którzy odwiedzili książnicę 21 października. 
Mali goście zostali oprowadzeni po pomieszcze-
niach biblioteki przez Panią Dyrektor Grażynę 
Szafraniak, która opowiedziała im o działalności 
biblioteki; dzieci zapoznały się ze zbiorami Izby Tra-
dycji, uczestniczyły także w spotkaniu w Oddziale 
dla Dzieci i Młodzieży. Mamy nadzieję, że wizyta 
pozostanie na długo w pamięci uczniów i że kiedyś 
zawitają do naszej biblioteki ponownie.

Zwroty grzecznościowe

Dnia 18 października 2019 roku w czytelni 
naszej biblioteki zostały przeprowadzone zajęcia w 
ramach akcji „PorozmawiajMy Proszę”, współ-
organizowanej z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego oraz Fundacją Kocham Polskę. 
Tematem spotkania z pierwszoklasistami ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Barcinie były zwroty 
grzecznościowe. Lekcja nosiła tytuł: „Jestem jak 
czarodziej, znam magiczne słowa”. Na początku 
spotkania każde dziecko miało za zadanie zasta-
nowić się, czym dla niego jest „magiczne słowo”. 
Po wymianie zdań każdy z uczestników zajęć 
otrzymał ilustrację i rozsypankę wyrazową, którą 
należało odpowiednio dopasować. Kolejnym 
etapem spotkania było zapoznanie się z wierszem 
Justyny Niedbały pt. „Zaczarowane słowa”. W ma-
gicznej atmosferze dzieci omawiały wiersz doty-
czący zwrotów, których kulturalny człowiek używa 
najczęściej, czyli „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ” oraz 
„PRZEPRASZAM”. Po analizie wiersza dzieci 
zaczęły grę edukacyjną o nazwie „Dobre zacho-

wanie”, która polegała na rozróżnieniu złego 
zachowania od poprawnego i umieszczeniu 
ilustracji pod smutną lub wesołą buźką. Dalszy ciąg 
spotkania polegał na dyskusji dotyczącej owych 
magicznych słów. Pod koniec lekcji uczestnicy 
wysłuchali opowiadania o jesiennym drzewie, które 
„wyrosło” w naszej czytelni. Zadaniem każdego 
dziecka było wylosowanie liścia ze zwrotem 
grzecznościowym i uzupełnianie korony drzewa, 
które nazwaliśmy magicznym. Na zakończenie 
pierwszaki rzucały dużą kostką, na której umie-
szczone były popularne zwroty grzeczno-ściowe, a 
ich zadaniem było użyć owego hasła w tym dniu. 
Uczniowie zostali nagrodzeni nie tylko słowem 
"dziękuję" doceniającym ich zaangażowanie w 
zadaniach, ale również kolorowymi zakładkami do 
książek.

Kamila Buczek
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Noc bibliotek
Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja, 

której celem jest promowanie czytelnictwa i wszystkiego, 
co z książką związane, w tym bibliotek - jako najbardziej 
otwartych, dostępnych niemal dla każdego instytucji 
kultury. W wieczór Nocy Bibliotek biblioteki publiczne, 
szkolne i inne wychodzą do swoich czytelników z 
propozycją różnorodnych imprez, spotkań, warsztatów, 
koncertów i innych atrakcji. W 2019 roku miała miejsce V 
edycja akcji, pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Wzięło 
w niej udział ponad 1700 bibliotek z całej Polski – w tym 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin. Noc Bibliotek w 
barcińskiej książnicy miała miejsce 4 października i trwała od 
godziny 11:30 do północy. Pierwszym wydarzeniem w 
ramach Nocy Bibliotek były warsztaty poetyckie dla 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki, prowadzone przez 
Panią Joannę Kuciel-Frydryszak, autorkę biografii poetki 
Kazimiery Iłłakowiczówny pt. „Iłła”. Pani Joanna pokrótce 
przybliżyła uczestnikom warsztatów sylwetkę poetki, po 
czym zaprosiła zebranych do dyskusji, dla której podstawą 
stały się wiersze właśnie Iłłakowiczówny. Warsztaty 
rozpoczęły się o godz. 11:00. Niemal równocześnie z 
trwającą w czytelni biblioteki dyskusją, w Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży odbywało się inne wydarzenie: turniej 
szachowy, który rozpoczął się o 11:30.  Zawody skierowane 
były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Był to pierwszy z rozegranych 
tego dnia turniejów szachowych – wieczorem, o godz. 
20:00, rozpoczęły się zawody w kategorii Open. Oba 
turnieje, pod wspólną nazwą „O Puchar Dyrektora 
Cementowni i Zakładu Górniczego Kujawy” zorganizowane 
zostały we współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie oraz 
Lafarge Holcim S. A. Cementownia Kujawy;  nagrody 
ufundowane zostały przez Dyrektora cementowni Pana 
Marka Michalskiego, Prezesa Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Pana Marka Wolskiego oraz Pana Tomasza 
Tańskiego z firmy Imago Okna Drzwi Rolety. W rywalizacji 
dzieci i młodzieży zwyciężył Jakub Kołaczyk, w kategorii 
Open zaś pierwsze miejsce zajął Pan Marcin Steczek. Po 
rozegranym turnieju szachowym dla dzieci, około godz. 14-
stej, uczniowie wysłuchali prelekcji pani Janiny Drążek na 
temat ochrony środowiska w regionie oraz tworzenia mini 
rezerwatów przyrody w gminie Barcin. Wszystkie uczestni-
czące w prelekcji dzieci otrzymały tomik poezji ekologicznej 
„Natura i wolność – dwie siostry bliźniacze” wydany przez 
Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie. O 16:00 rozpoczęło 
się kolejna impreza barcińskiej Nocy Bibliotek, tym razem 
przeznaczona dla  młodszych uczestników. Do wspólnej 
zabawy zaprosił dzieci Pan Poeta; nie tylko czytał on swoje 
bajki, ale także bawił się z dziećmi, korzystając przy tym z 
wielu rekwizytów - pacynek, baloników, strojów do 
przebierania się, piór. W bibliotecznej czytelni zrobiło się 
wesoło i bardzo kolorowo; dzieci doskonale się bawiły. 
Spotkanie było jednocześnie inauguracją kolejnej edycji 
projektu „Edukowanie przez czytanie”. Po wyjściu dzieci do 
czytelni biblioteki zaczęli schodzić się dorośli, uczestnicy 
kolejnego wydarzenia w ramach Nocy Bibliotek – spotkania 
z podróżnikiem, Panem Piotrem Wnukiem. Zanim jednak 
Pan Piotr rozpoczął opowieść o Indochinach – ten region 
był bowiem tematem jego prelekcji – nastąpiło wręczenie 
nagród w konkursie Czytelnik Lata 2019 oraz w konkursie  
internetowym „Quiz ze smakiem” zorganizowanym w 
ramach projektu „Biblioteka ze smakiem”. Tytuł Czytelnika 
Lata biblioteki przyznano Pani Barbarze Sosnowskiej, która 
zdecydowanie na ten tytuł zasłużyła: w okresie letnim 
przeczytała 99 książek! Nagrodzono również młodych 
Czytelników Lata Filii w Mamliczu – tutaj 1 miejsce zajęła 
Martyna Wyka. Następnie swoje nagrody odebrali 
uczestnicy quizu, po czym głos zabrał Pan Wnuk. Przeniósł 
on zebranych w czytelni gości w egzotyczny świat Birmy, 
Kambodży, Wietnamu i Tajlandii, gdzie luksus turystycznych 
kurortów sąsiaduje z biedą życia mieszkańców. Podczas, 
gdy w czytelni biblioteczni goście z uwagą słuchali 
opowieści podróżnika, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 
tworzono słowa. Działo się tak za sprawą warsztatów 
„DoMowy – rodzinne historie o słowach”; rodziny biorące 
udział w zajęciach udowodniły, że podczas wymyślania 
nowych słów można się doskonale bawić. Po zakończeniu 
warsztatów wszyscy chętni mogli zostać w Oddziale, 
ponieważ o 20:00 rozpoczęła się kolejna atrakcja barcińskiej 
Nocy Bibliotek: projekcja filmu familijnego „Ptyś i Bill” w 
reżyserii A. Charolta i F. Magniera, na podstawie popularnej 
serii komiksów Jeana Roby. Ciepła i pełna humoru opowieść 
o przygodach chłopca i jego niesfornego psa bardzo 
spodobała się widzom. Również o 20:00, ale w czytelni 
rozpoczął się wspominany  wcześniej turniej szachowy w 
kategorii Open. Zacięte rozgrywki nad szachownicą trwały 
do późnych godzin nocnych  - ostatni  gracze opuszczali 
bibliotekę grubo po północy. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom naszej Nocy Bibliotek za przybycie i wspólną 
zabawę. 

      Zdjęcia na str. 9
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Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym 
i mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia 
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%), 
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione - 
1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha 
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizo-
wane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

Urząd Miejski w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43 
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl 
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak 

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

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

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

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

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

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

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

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

Vademecum 

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

dokończenie na str. 3327

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

Występ tenisistek w Grand Prix Polski!
Dnia 11.10.2019 roku w Łaziskach Górnych 

rozpoczęły się bezpośrednie eliminacje do I Grand 
Prix Polski w kategorii wiekowej Żaków i Żaczek. 
Tego dnia o wejście do etapu grupowego walczyła 
Vanessa Fidala, która w swojej grupie rozegrała trzy 
spotkania. Niestety, dwie porażki nie pozwoliły jej 
na dalszy udział w turnieju. Należy zaznaczyć, że 
Vanessa w tym dniu walczyła z samą sobą. 
Przeziębienie i wysoka gorączka nie pozwoliły na 
wyrównaną rywalizację co też rzutowało na start w 
turnieju. Druga z zawodniczek - Zuzanna Kwaś-
niewska - zapewniła sobie bezpośredni awans do 
drugiej rundy po tym jak zwyciężyła w ostatnim 
WTK, który odbył się w Laskowicach. Jej rywalkami 
były Zuzanną Bazylewską (MKS Rokita Brzeg 
Dolny), Hanną Chrupcałą (MUKS Jedynka Pszów) i 
Małgorzatą Pietraszko (MEBLE Anders Żywiec) i 
wychodząc z drugiego miejsca w grupie uzyskała 
awans do turnieju głównego. W 1. rundzie - 1/8 
finału - Zuzanna Kwaśniewska uległa zawodniczce 
uplasowanej na wysokim 8. miejscu w rankingu 
ogólnopolskim - Emilii Laskowskiej (CIA Łaskarzew) 
i pozostał jej mecz o 17. miejsce ze starszą od siebie 
Weroniką Jakubczyk (UKS Rokicie Szczytniki). 
Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Zuzanny. W 
całej imprezie zagrały 64 najlepsze zawodniczki w 
Polsce. Kategoria Żak obejmuje roczniki 2009 i 2010, 
więc 17. miejsce 9-letniej podopiecznej Wojciecha 
Kowala należy uznać za olbrzymi sukces. W swoim 
roczniku młoda zawodniczka BOSiR ULKS Barcin 
została sklasyfikowana na 6. miejscu. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w 
dalszych startach!
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Występ tenisistek w Grand Prix Polski!
Dnia 11.10.2019 roku w Łaziskach Górnych 

rozpoczęły się bezpośrednie eliminacje do I Grand 
Prix Polski w kategorii wiekowej Żaków i Żaczek. 
Tego dnia o wejście do etapu grupowego walczyła 
Vanessa Fidala, która w swojej grupie rozegrała trzy 
spotkania. Niestety, dwie porażki nie pozwoliły jej 
na dalszy udział w turnieju. Należy zaznaczyć, że 
Vanessa w tym dniu walczyła z samą sobą. 
Przeziębienie i wysoka gorączka nie pozwoliły na 
wyrównaną rywalizację co też rzutowało na start w 
turnieju. Druga z zawodniczek - Zuzanna Kwaś-
niewska - zapewniła sobie bezpośredni awans do 
drugiej rundy po tym jak zwyciężyła w ostatnim 
WTK, który odbył się w Laskowicach. Jej rywalkami 
były Zuzanną Bazylewską (MKS Rokita Brzeg 
Dolny), Hanną Chrupcałą (MUKS Jedynka Pszów) i 
Małgorzatą Pietraszko (MEBLE Anders Żywiec) i 
wychodząc z drugiego miejsca w grupie uzyskała 
awans do turnieju głównego. W 1. rundzie - 1/8 
finału - Zuzanna Kwaśniewska uległa zawodniczce 
uplasowanej na wysokim 8. miejscu w rankingu 
ogólnopolskim - Emilii Laskowskiej (CIA Łaskarzew) 
i pozostał jej mecz o 17. miejsce ze starszą od siebie 
Weroniką Jakubczyk (UKS Rokicie Szczytniki). 
Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Zuzanny. W 
całej imprezie zagrały 64 najlepsze zawodniczki w 
Polsce. Kategoria Żak obejmuje roczniki 2009 i 2010, 
więc 17. miejsce 9-letniej podopiecznej Wojciecha 
Kowala należy uznać za olbrzymi sukces. W swoim 
roczniku młoda zawodniczka BOSiR ULKS Barcin 
została sklasyfikowana na 6. miejscu. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w 
dalszych startach!
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Gminne święto oświaty
W Dniu Edukacji Narodowej w Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba 
Wojciechowskiego odbyło się okolicznościowe 
spotkanie samorządowców, dyrektorów placówek, 
związkowców, nagrodzonych nauczycieli i pracowni-
ków oświaty. W gościnnych progach barcińskiej 
książnicy zebranych powitała pani Renata Grabow-
ska. Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski 
otworzył spotkanie słowami noblistki Olgi Tokarczuk: 
„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do 
lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą 
talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w 
górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie 
świat do przodu”. W 2019 roku nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno – wychowawcze Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak i Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak wręczyli Izabelli Forgiel, Oldze Nowickiej, 
Małgorzacie Kwapisz-Brokos, Rafałowi Moritzowi i 
dyrektor Marzenie Wolskiej z Zespołu Szkół w 
Barcinie, Marioli Szumskiej ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, Marcinowi 
Smutkowi ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Piechcinie, Agnieszce Zakopiec z 
Przedszkola Nr 2 w Barcinie i Katarzynie Tomiczak 
Dyrektorowi Przedszkola w Piechcinie. Wicebur-
mistrz Hubert Łukomski przekazał informację o 
odznaczeniach resortowych i  państwowych 
przyznanych pracownikom oświaty z placówek 
prowadzonych przez Gminę Barcin. Medal Komisji 
Edukacji Narodowej otrzymała Elżbieta Krawczyk ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Piechcinie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnią Służbę. 
Złote – po 30 latach pracy zawodowej – otrzymali 
Melania Czerwińska, Jolanta Gołębiewska, Iwona 
Goździk, Elżbieta Klonowska i Anna Parczewska z 
Zespołu Szkół w Barcinie, Iwona Kausa Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w 
Barcinie, Alicja Knapik i Grzegorz Michalak ze Szkoły 
Podstawowej w Mamliczu, Jolanta Zeidler z 
Przedszkola nr 1 w Barcinie i Katarzyna Grudzińska z 
Przedszkola nr 3 z Oddziałem Żłobka w Barcinie. 
Srebrne – po 20 latach pracy zawodowej – dostali 
Sylwia Gwizdała i Anita Rzepka z Zespołu Szkół w 
Barcinie, Lidia Kopczyńska i Marcin Smutek ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie, Ewa 
Stawicka z Przedszkola nr 2 w Barcinie i Beata Kata 
Dyrektor Przedszkola nr 3 z Oddziałem Żłobka w 
Barcinie. Brązowe – po 10 latach pracy zawodowej – 
nadano Elżbiecie Kwiatkowskiej, Jackowi Ojcze-
naszowi i Justynie Świeboda z Zespołu Szkół w 
Barcinie, Lilianie Wojciechowskiej ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie i Danucie 
Pawlak z Przedszkola nr 1 w Barcinie. Gminne święto 
oświaty występami artystycznymi uświetniły ma-
luchy z Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 3 w Barcinie 
oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w 
Barcinie, Piechcinie i Mamliczu.

Jarosław Drozdowski

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w 
Barcinie oraz lokalne instytucje pomocy społecznej 
zorganizowały 10 października br. gminne obchody i 
kampanię informacyjną z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego. W placówce szkolnej dzień rozpoczęto 
spotkaniem na orliku, po którym dzieci i młodzież 
uczestniczyły w warsztatach „Jak radzić sobie ze stresem” i 
„Pokonujemy złość” oraz konsultacjach ze specjalistami 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Żnina i 
pedagogami szkolnymi, forum dyskusyjnym i lekcjach 
tematycznych z wychowawcami klas. Rozstrzygnięto 
gminny konkurs plastyczny pt. „Jak dbać o dobry nastrój 
właściwymi metodami”, w którym nagrodzono Nicole 
Sienicką, Annę Pospiech i Natalię Suplicką z barcińskiej 
jedynki, Jagodę Pawlak, Agatę Paszkiet i Zofię Forgiel z 
Zespołu Szkół w Barcinie oraz Marka Starzyńskiego z 
podstawówki w Mamliczu. Dzień zakończono na sali 
gimnastycznej pokazem technik relaksacyjnych. Pracownicy 
i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie 
przygotowali spot „ZATRZYMAJ SIĘ” oraz ustawili na 
starówce namiot profilaktyczny. Na rynku przy szumiącej 
wodą fontannie, częstowano herbatą, puszczano 
uspokajającą muzykę, rozdawano ulotki oraz karteczki z 
logo akcj i  i  sentencjami.Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego został ustanowiony przez Światową Federację 
Zdrowia Psychicznego w 1992 roku i obchodzony jest co roku 
w dniu 10 października. W Gminie Barcin pomysłodawcą 
kampanii poświęconej problematyce zdrowia psychicznego, 
przeprowadzonej przez szkołę podstawową, ŚDS i MGOPS 
był Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

Jarosław Drozdowski

Budowa drogi dla rowerów 

21 października 2019 roku Gmina Barcin 
podpisała umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 
Kaliska – Inowrocław od km 59+025.64 do km 
59+821,19, polegająca na budowie drogi dla 
rowerów” oraz wyłoniła  wykonawcę 
przedmiotowej inwestycji.
Najkorzystniejszą ofertę za cenę brutto 
387.000,00 zł złożyła firma PRDI UNIDRO-
MEX z Inowrocławia. Inwestycja mająca na 
celu poprawę poziomu bezpieczeństwa 
uczestnikom ruchu drogowego współ-
finansowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi priorytetowej 3. Efektywność energety-
czna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 
Działania 3.4. Zrównoważona mobilność 
miejska i promowanie strategii nisko-
emisyjnych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita 
operacji wynosi 455 156,54 zł, w tym 238 
649,67 zł ze środków EFRR (59,75 % kosztów 
kwalifikowalnych).

Jarosław Drozdowski
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Odznaczeni działacze
W sobotę, 12 października br., Eugeniusz 

Kaczmarek, Eugeniusz Tylkowski, Waldemar 
Stykała i Tadeusz Kubicki odebrali brązowe odznaki 
honorowe Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
Warszawie za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki 
nożnej. Uroczystość miała miejsce na stadionie 
miejskim w Barcinie, w przerwie meczu ligowego 
LKS Dąb-BOSiR Barcin – LTP Lubanie wygranego 2:1 
przez gospodarzy. Odznaczenia wręczone 
działaczom czerwono-zielonych przez Mirosława 
Chełmińskiego z Wydziału Gier i Ewidencji K-PZPN 
w Bydgoszczy, są wyrazem uznania i podzięko-
wania za działalność społeczną na rzecz futbolu i 
podnoszenia jego jakości w Ludowym Klubie 
Sportowym „Dąb” Barcin. Listy gratulacyjne i 
zestawy promocyjne wręczyli odznaczonym 
Burmistrz Michał Pęziak i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Wojtkowiak. Prezes stowa-
rzyszenia Damian Kaśków i prezes spółki Krzysztof 
Wolski przygotowali upominki.

Jarosław Drozdowski

Zachowaj Trzeźwy Umysł
W 2019 roku wyróżnienia w konkursie plastyczno-

literackim „JA ZA 20 LAT” otrzymali Karolina Gajda i 
Kacper Jędykiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. 
Stanisława Krzysia w Barcinie, Wiktoria Bujewska, Oliwia 
Pawlak i Agata Muranty z Zespołu Szkół w Barcinie oraz 
Aleksandra Palicka, Zuzanna Dąbrowska i Natalia Dudek ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie. 
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy 
plastycznej lub literackiej, prezentującą własne plany na 
przyszłość, pokazującej w jaki sposób te plany można 
osiągnąć i kim siebie widzimy w przyszłości. Nagrodami dla 
dzieci i młodzieży były imienne dyplomy i książki „Ciasto ze 
szczyptą nadziei”, „Zobaczyli za dużo” i „Gdzie niebo mieni 
się czerwienią”. Z osobami wyróżnionymi, pedagogami i 
psychologami szkolnymi spotkali się Zastępca Burmistrza 
Barcina Hubert Łukomski oraz Kierownik Referatu 
Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Lidia Kowal. 
Zachowaj Trzeźwy Umysł jest ogólnopolską kampanią 
profilaktyczno-edukacyjną z zakresu uzależnień, 
adresowaną do dzieci, rodziców i nauczycieli, realizowaną 
od 2002 roku przez Stowarzyszenie Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych. Od 15 lat Gmina Barcin oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych otrzymują podziękowania i certyfikat za 
uczestnictwo w akcji promującej pozytywne postawy i 
zdrowy styl życia jako alternatywę dla używek i przemocy.
W ramach tegorocznej edycji pani psycholog Anna 
Rucińska-Niesyn i pani pedagog Agnieszka Mielcarek 
ukończyły i zdały kurs internetowy „Przeciwdziałanie 
wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży" autorstwa 
Barbary Zachary i Ewy Kosińskiej na platformie edukacyjnej 
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.

Jarosław Drozdowski

Linia dzieciom 800 080 222
Fundacja ITAKA – Centrum Poszu-

kiwań Ludzi Zaginionych na zlecenie 
Ministerstwa Edukacj i  Narodowej 
uruchomiła całodobową, bezpłatną 
infolinię dla dzieci i młodzieży, rodziców, 
nauczycieli i pedagogów. Pod numerem 
telefonu 800 080 222 można uzyskać 
profesjonalną pomoc doświadczonych 
psychologów, pedagogów i prawników, 
którzy udzielają fachowego wsparcia w 
najtrudniejszych sytuacjach. Pełen wykaz 
dyżurów znajduje się na stronie: 
www.liniadzieciom.pl

Jarosław Drozdowski

Kujawsko – Pałucki Klaster Energii

W połowie października 2019 roku Gmina Pakość, Gmina Barcin 
i Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii 
z Lubrańca podpisały umowę współpracy uczestników Kujawsko – 
Pałuckiego Klastra Energii w celu utworzenia klastra energii, 
wytyczenia jego celów, kierunku i zakresu działania oraz struktury 
organizacyjnej i zasad funkcjonowania. Umowę podpisali Zastępca 
Burmistrza Pakości Szymon Łepski, Burmistrz Barcina Michał Pęziak, 
Prezes Zarządu Michał Szczepański i Wiceprezes Zarządu Cezary 
Wujciński ze Stowarzyszenia PROSUMENT. W spotkaniu zało-
życielskim klastra uczestniczyli też Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Pakości Michał Paweł Siembab i Zastępca Burmistrza Barcina Hubert 
Łukomski. Zgodę na zawarcie umowy na sierpniowej sesji udzieliła 
Rada Miejska w Barcinie. Kujawsko – Pałucki Klaster Energii 
powołany jest dla integracji potencjałów oraz podmiotów 
związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem 
OZE oraz inteligentnej energii w celu stworzenia sieci współpracy 
podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz zmian w obszarze 
gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii poprzez 
koordynację działań w zakresie:
 planowania, wytwarzania, dystrybucji, obrotu energią 

elektryczną oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w 
ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym 
niż 110 kV,  

 planowania, wytwarzania, koordynacji i dystrybucji energii 
cieplnej w szczególności produkowanej w skojarzeniu, 

 planowania, wytwarzania, dystrybucji gazu ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów biogazu. 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce 
energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem potencjału 
lokalnych zasobów źródeł energii,

 kreowania i wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektro-
mobilności,

 poprawy efektywności energetycznej w zasobach publicznych, 
sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkań-
ców.

W skład klastra z siedzibą w Pakości mogą wchodzić osoby fizyczne, 
osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki 
samorządu terytorialnego.

Jarosław Drozdowski

Karta Seniora 60+ 
Przed rokiem, 16 października 2018 roku, wydano pierwsze 

Metropolitalne Karty Seniora 60+, które honorowane są przez 

136 firm w 158 lokalizacjach, głównie w Bydgoszczy (88 firm) i 

Szubinie (18 firm). Osoby po 60 roku życia z Gminy Barcin i z 

pozostałych 17 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metro-

polia Bydgoszcz, mogą skorzystać z karty również w Cie-

chocinku, Nakle nad Notecią, Barcinie, Łabiszynie, Piastowie, 

Solcu Kujawskim, Toruniu, Poznaniu, Krakowie, Warszawie czy 

Helu. Pierwszym partnerem programu z Barcina jest 

AUDIOFON Sp. z o.o., ul. Mogileńska 5, która oferuje 25% zniżki 

w zakupie baterii do aparatów słuchowych, zestawów 

pielęgnacyjnych do aparatów słuchowych, wkładek usznych i 

filtrów. Przedsiębiorcy z terenu gminy, którzy chcą zostać 

partnerem programu i firmą przyjazną seniorom, powinni 

skonstatować się z Urzędem Miasta Bydgoszczy. Metro-

politalna Karta Seniora 60+ powstała na bazie wdrożonego i 

sprawdzonego programu Bydgoska Karta Seniora 60+, który 

prezydent Rafał Bruski rozszerzył na obszar stowarzyszonych 

samorządów. W Gminie Barcin w ciągu roku z wnioskiem o 

wydanie karty wystąpiły  443 osoby.  Aby otrzymać 

„Metropolitalną Kartę Seniora 60+” trzeba wypełnić wniosek i 

okazać dokument potwierdzający tożsamość i wiek. Karta 

wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo po kilku dniach od 

złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz stawia na wspieranie 

idei samorządu terytorialnego oraz współpracę i wzajemne 

wspieranie się członków stowarzyszenia w działaniach, których 

celem jest rozwój obszaru stowarzyszenia, wzrost jakości życia 

mieszkańców i prowadzenie działań na rzecz utworzenia 

związku metropolitalnego.

Jarosław Drozdowski
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Odznaczeni działacze
W sobotę, 12 października br., Eugeniusz 

Kaczmarek, Eugeniusz Tylkowski, Waldemar 
Stykała i Tadeusz Kubicki odebrali brązowe odznaki 
honorowe Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
Warszawie za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki 
nożnej. Uroczystość miała miejsce na stadionie 
miejskim w Barcinie, w przerwie meczu ligowego 
LKS Dąb-BOSiR Barcin – LTP Lubanie wygranego 2:1 
przez gospodarzy. Odznaczenia wręczone 
działaczom czerwono-zielonych przez Mirosława 
Chełmińskiego z Wydziału Gier i Ewidencji K-PZPN 
w Bydgoszczy, są wyrazem uznania i podzięko-
wania za działalność społeczną na rzecz futbolu i 
podnoszenia jego jakości w Ludowym Klubie 
Sportowym „Dąb” Barcin. Listy gratulacyjne i 
zestawy promocyjne wręczyli odznaczonym 
Burmistrz Michał Pęziak i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Wojtkowiak. Prezes stowa-
rzyszenia Damian Kaśków i prezes spółki Krzysztof 
Wolski przygotowali upominki.

Jarosław Drozdowski
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Lafarge dla regionu
3 października 2019 roku na terenie Cementowni „Kujawy” w 

Bielawach odbyła się kolejna sesja dialogu społecznego. Od trzech 
lat firma zaprasza przedstawicieli regionalnych organizacji, szkół, 
sołectw, mieszkańców i gmin do stołu, aby porozmawiać o lokalnych 
problemach i obszarach, w których Lafarge może zaproponować 
pomoc. Na spotkaniu, które otworzył Marek Michalski, Dyrektor 
Cementowni „Kujawy”, przedstawiciele i eksperci Lafarge 
odpowiedzieli na potrzeby zgłoszone podczas czerwcowej sesji.  
Łukasz Ludwisiak, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju 
podsumował dotychczasową współpracę i przypomniał, w jakich 
obszarach firma może wspierać lokalne działania. Kinga Walczyńska, 
Prezes WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim zaprezentowała 
programy fundacji, w których brała udział lokalna społeczność. Firma 
odpowiedziała na 17 potrzeb, które zostały zgłoszone w czerwcu. W 
Bielawach zadeklarowana została pomoc m.in. w organizacji zajęć z 
zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy dla 
uczniów szkół na terenie gminy Barcin w ramach organizowanego od 
10 lat Miesiąca Bezpieczeństwa. Z inicjatywy pracowników firmy i 
WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim przeprowadzone zostaną 
warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów Zespołu Szkół w Barcinie.  
Promocja bezpieczeństwa w pracy w życiu prywatnym jest jednym z 
najważniejszych celów odpowiedzialnego biznesu realizowanych 
przez Lafarge w Polsce. Od wielu lat podejmujemy szereg inicjatyw 
edukacyjnych i komunikacyjnych promujących zdrowie i bezpie-
czeństwo – powiedział Marek Michalski, Dyrektor Cementowni 
Kujawy.  Lafarge regularnie wspiera Pałuckie Centrum Zdrowia. W 
tym roku firma przekazała szpitalowi powiatowemu 25 tysięcy 
złotych. Dofinansowanie w wysokości 5000 zł otrzymał też 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie. Hubert 
Włodarski, Dyrektor Zakładu Górniczego „Kujawy” poinformował o 
dostarczeniu 120 tys. m3 mas ziemnych do rekultywacja lasów w 
okolicy Wojdala i przekazywaniu w formie darowizn kruszywa na 
naprawę dróg lokalnych. Lafarge w Polsce stara się także angażować 
w lokalne wydarzenia. W 2019 roku zorganizowano charytatywne za-
wody dogtrekkingowe w Barcinie, z których dochód przeznaczono 
na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu oraz 
zawody wędkarskie przygotowane przez sekcję wędkarską „Karaś” 
w Szczepanowie.

Jarosław Drozdowski

Młodzieżowa 

Rada Gminy

17 października 2019 roku w pla-
cówkach oświatowych na terenie Gminy 
Barcin odbyły się wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy Barcin III kadencji 2019 – 2021. 
Przedstawicieli do samorządowego organu 
konsultacyjnego reprezentującego mło-
dzież Miasta i Gminy Barcin, wybierało 800 
uprawnionych uczniów i uczennic spośród 
28 kandydatów. Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak ogłosił zarządzeniem, że w skład 
Młodzieżowej Rady Gminy Barcin I I I 
kadencji 2019 – 2021 weszli: Julia Marciniak, 
Olga Smyk i Maciej Wachowski ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Piechcinie, Miłosz Orzechowski z Zespołu 
Szkół Niepublicznych w Piechcinie, Wik-
toria Bujewska, Maksymilian Gaczkowski, 
Krzysztof Zaborowski i Zuzanna Zakopiec 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Barcinie, Martyna Antkowiak, Amelia 
Ciesielska, Bartosz Halik, Julia Mielcarek i 
Jagoda Pietrala z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Barcinie, Dominik Kwiatkowski ze 
Szkoły Podstawowej im. dr. Stanisława 
Krzysia w Barcinie i Anna Ratajczak ze 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu.

Jarosław Drozdowski

Doradca marszałka

Pan Henryk Szczepański z Gminnej Rady Se-
niorów w Barcinie został powołany przez 
marszałka Piotra Całbeckiego do Wojewódzkiej 
Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2019-2024. Rada jest organem opiniodawczo-
doradczym wspierającym działania samorządu 
województwa w obszarach szczególnie istotnych z 

punktu widzenia seniorów. Do zadań 16 osobo-
wego gremium należy dostarczanie informacji na 
temat sposobów i kierunków strategii społecznej w 
odniesieniu do środowiska ludzi starszych i 
podejmowaniu działań i przedsięwzięć, zmie-
rzających do budowy przyjaznej przestrzeni 
społecznej dla mieszkańcom regionu.

Jarosław Drozdowski
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