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Zdjęcia na str. 2

Barć Film Festiwal

Od 21 do 24 listopada w Miejskim Domu 
Kultury w Barcinie odbyła się pierwsza edycja 
Barć Film Festiwal. To ambitna inicjatywa, 
której zadaniem było połączyć to, co naj-
lepsze w polskim kinie w 2019 roku z ory-
ginalnością spojrzenia na tradycję regionów 
w kinematografiach całego świata. W trakcie 
festiwalu odbył się także konkurs polskich 
filmów krótkometrażowych. Tak najkrócej 
można opowiedzieć co takiego działo się 
podczas tych czterech listopadowych dni w 
domu kultury w Barcinie. Było to prawdziwe 
święto kina. Repertuar opierał się na trzech 
najważniejszych filarach. Pierwszym z nich 
było podsumowanie rocznego dorobku pol-
skiego filmu fabularnego i dokumentalnego. 
Drugim filarem była Panorama: obraz 
regionów w kinematografiach całego 
świata.Trzecim: konkurs polskich filmów 

krótkometrażowych. Wspólnym mianow-
nikiem wszystkich działań festiwalowych 
było to, co według organizatorów jest osią 
myślenia o imprezie: idea społeczeństwa 
obywatel-skiego, zrównoważonego rozwoju, 
ekologii. Co do konkursu to na festiwal 
wpłynęło 140 obrazów, z ktorych rada 
programowa wy-brała i zakwalifikowała do 
konkursu główne-go 27. Te zaś zostały 
poddane ocenie jury w składzie: Joanna Kos - 
Krazue, Artur Barciś i Łukasz Maciejewski. 
Wśród gości specjalnych festiwalu znalazło 
się także dwóch wybitnych aktorów młodego 
pokolenia. Piotr Witkowski odtwórca głównej 
roli w filmie Proceder oraz Tomasz Ziętek 
znany z Bożego Ciała. Trwałą pamiątką tego 
nowego i zarazem wyjątko-wego wydarzenia 
na kulturalnej mapie regionu będzie na 
pewno Barć, którą w Parku Wolności odsłonił 
Pan Artur Barciś. 

Barć Artura Barcisia
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Barciński Dyskusyjny Klub Książki skończył 10 lat

Naszą przygodę z książką rozpoczęliśmy 4 
listopada 2009 roku. Wtedy to w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zawiązał 
się Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Na 
godzinę 17:00 przyszło do barcińskiej biblio-
teki 12 pań, którym spotkanie się spodobało i 
na następne przyprowadzały ze sobą kolejne 
osoby. Jedni przychodzą, inni odchodzą, zaw-
sze świetnie wkomponowując się w nasze 
grono. Niestety pani Jadwiga Stróżykiewicz 
odeszła od nas na zawsze. Pierwszą książkę, 
jaką wspólnie omawialiśmy było Prze-
budzenie Ireny Matuszkiewicz. Lektura, która 
zachwyciła klubowiczki dojrzałością i ładnym 
literackim językiem. Dla części czytelniczek 
powieść Matuszkiewicz była pretekstem do 
rozmów na temat choroby alzheimera. U 
innych wywołała falę wzruszeń. Nad biblio-
tecznym stołem zaczął się unosić czar 
wspomnień o własnych babciach i dziadkach. 

Miesiąc później zajęłyśmy się Złodziejką 
pamięci Krystyny Kofty. Nie był to trafiony 
wybór – niekiedy świetny i zachęcający tytuł 
nie wystarcza. Od tamtej pory minęło 10 lat. 
Zdążyliśmy zmienić siedzibę. Przeważnie raz 
w miesiącu spotykamy się, by prowadzić 
kolejną rozmowę, dyskusję literacką na temat 
wspólnie przeczytanej książki. Mamy na 
swoim koncie 114 udanych spotkań, w tym 17 
autorskich i 2 warsztaty - z literatury duńskiej 
oraz poetyckie. W ramach DKK gościliśmy: 
Barbarę Rybałtowską, Katarzynę Enerlich, 
Jana Grzegorczyka, Małgorzatę Gutowską-
Adamczyk, Przemysława Pawła Grzybow-
skiego, Hannę Cygler, Marię Ulatowską, Olgę 
Rudnicką, Marię Wiernikowską, Magdalenę 
Kordel, Aleksandrę Seghi, Wojciecha Jagiel-
skiego, Agnieszkę Kosińską, Małgorzatę 
Kalicińską, Elżbietę Frątczak-Nowotny, Woj-
ciecha Chmielarza, Joannę Kuciel-Frydryszak. 

Swoje  wieczory autorskie mieli członkowie 
naszego Klubu: Jadwiga Stróżykiewicz, Zofia 
Jesionowska, Wojciech Burdelak. Omówi-
liśmy razem 118 tytułów książek. Czworo 
klubowiczów uczestniczyło w Literackim 
Woodstocku we Wrocławiu – ogólnopolskim 
zlocie Dyskusyjnych Klubów Książki z okazji 
dziesięciolecia ich istnienia, gdzie uczestni-
czyło w spotkaniach autorskich m.in. z Olgą 
Tokarczuk,  Mariuszem Szczygłem, Ildefonso 
Falkonesem. Projekt Dyskusyjne Kluby Książki 
realizowany jest we współpracy z Woje-
wódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w 
Bydgoszczy i dofinansowany przez Instytut 
Książki. Lista osób należących do Klubu jest 
otwarta, a uczestnictwo w nim bezpłatne. Nie 
trzeba być krytykiem, by czerpać przy-
jemność z dyskutowania o literaturze. 
Wszystkich tych, którzy lubią czytać i wymie-
niać opinię o książkach, barciński Klub 
zaprasza do swojego grona.

 

Renata Grabowska

„Zbrodnia Ikara” 
5 listopada 2019 r. w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy w Barcinie spotkali się 
członkowie DKK dla dorosłych. Było to 
jubileuszowe spotkanie, bowiem barciński 
Klub obchodził dziesiątą rocznicę swojej 
działalności. Był tort, zdmuchnięcie świeczki 
i pamiątkowe zdjęcie. Pani dyrektor Grażyna 
Szafraniak podziękowała za lata współpracy 
i wyraziła nadzieję, że dyskusyjny klub w 
Barcinie będzie dalej działał. Nie zabrakło 
gratulacji i wspomnień wspólnie przeżytej 
czytelniczej przygody. Dokonano krótkiego 

podsumowania. Mamy na swoim koncie 113 
udanych spotkań, w tym 17 autorskich i 2 
warsztaty - z literatury duńskiej oraz poe-
tyckie. Omówiliśmy razem 118 tytułów 
książek. Podczas spotkania powitano nową 
klubowiczkę i rozmawiano o książce „Zbrod-
nia Ikara” Wojciecha Burdelaka – barcinia-
nina, członka naszego Klubu. Pasja Woj-
ciecha Burdelaka do pisania narodziła się 
stosunkowo późno, w wieku blisko 50 lat 
odkrył drzemiące w nim pokłady literackie. 
Zadebiutował książką „Nemo” w 2016 roku. 
Jeszcze tego samego roku wydał drugą 
swoją książkę „Wybrany” a w 2017 r. trzecią 
zatytułowaną „Porzucony”, potem były 
kolejne „Zagadka” oraz wydana przez bar-
cińską książnicę „Zbrodnia Ikara”.Książka 
napisana przystępnym językiem, trzyma w 
napięciu i zaskakuje czytelnika nieocze-
kiwanym zakończeniem. Fabuła bliska 
sprawom codziennym, ale z kreacją świata 
parapsychologicznego. Akcja umiejsco-
wiona w Barcinie, zatem klubowicze zwracali 
uwagę na opisane miejsca, utożsamiali się z 
bohaterami. Lektura różniąca się od wielu 
współczesnych polskich powieści. W jednym 
ze szpitali na świat przychodzą bliźnięta 
zrośnięte ze sobą w  nietypowy sposób i 
odmiennej płci. Po latach w życiu jednego z 
nich pojawia się szereg niecodziennych 
zdarzeń. Dyskutowano o losach bohaterów, 
o emocjach, jakie te postacie budują w 
czytelnikach, o bliźniętach syjamskich, o 
wyobraźni pisarza i o tym, co ważniejsze 
zakończenie czy początek. Autor zdradził 
rąbek tajemnicy o powieściach, które 
właśnie pisze i tych, które czekają na wyda-
nie. Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki ustalono na 3 grudnia br. o godz. 
16:30. Omawiać będziemy dylogię Agnieszki 
Krawczyk Przylądek wichrów.

                                                                                              
Renata Grabowska

Dokończenie na str. 5

Dyskusyjny Klub Książki Edukacyjnej 

Dokończenie na str. 6
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Barciński Dyskusyjny Klub Książki skończył 10 lat

Naszą przygodę z książką rozpoczęliśmy 4 
listopada 2009 roku. Wtedy to w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zawiązał 
się Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Na 
godzinę 17:00 przyszło do barcińskiej biblio-
teki 12 pań, którym spotkanie się spodobało i 
na następne przyprowadzały ze sobą kolejne 
osoby. Jedni przychodzą, inni odchodzą, zaw-
sze świetnie wkomponowując się w nasze 
grono. Niestety pani Jadwiga Stróżykiewicz 
odeszła od nas na zawsze. Pierwszą książkę, 
jaką wspólnie omawialiśmy było Prze-
budzenie Ireny Matuszkiewicz. Lektura, która 
zachwyciła klubowiczki dojrzałością i ładnym 
literackim językiem. Dla części czytelniczek 
powieść Matuszkiewicz była pretekstem do 
rozmów na temat choroby alzheimera. U 
innych wywołała falę wzruszeń. Nad biblio-
tecznym stołem zaczął się unosić czar 
wspomnień o własnych babciach i dziadkach. 

Miesiąc później zajęłyśmy się Złodziejką 
pamięci Krystyny Kofty. Nie był to trafiony 
wybór – niekiedy świetny i zachęcający tytuł 
nie wystarcza. Od tamtej pory minęło 10 lat. 
Zdążyliśmy zmienić siedzibę. Przeważnie raz 
w miesiącu spotykamy się, by prowadzić 
kolejną rozmowę, dyskusję literacką na temat 
wspólnie przeczytanej książki. Mamy na 
swoim koncie 114 udanych spotkań, w tym 17 
autorskich i 2 warsztaty - z literatury duńskiej 
oraz poetyckie. W ramach DKK gościliśmy: 
Barbarę Rybałtowską, Katarzynę Enerlich, 
Jana Grzegorczyka, Małgorzatę Gutowską-
Adamczyk, Przemysława Pawła Grzybow-
skiego, Hannę Cygler, Marię Ulatowską, Olgę 
Rudnicką, Marię Wiernikowską, Magdalenę 
Kordel, Aleksandrę Seghi, Wojciecha Jagiel-
skiego, Agnieszkę Kosińską, Małgorzatę 
Kalicińską, Elżbietę Frątczak-Nowotny, Woj-
ciecha Chmielarza, Joannę Kuciel-Frydryszak. 

Swoje  wieczory autorskie mieli członkowie 
naszego Klubu: Jadwiga Stróżykiewicz, Zofia 
Jesionowska, Wojciech Burdelak. Omówi-
liśmy razem 118 tytułów książek. Czworo 
klubowiczów uczestniczyło w Literackim 
Woodstocku we Wrocławiu – ogólnopolskim 
zlocie Dyskusyjnych Klubów Książki z okazji 
dziesięciolecia ich istnienia, gdzie uczestni-
czyło w spotkaniach autorskich m.in. z Olgą 
Tokarczuk,  Mariuszem Szczygłem, Ildefonso 
Falkonesem. Projekt Dyskusyjne Kluby Książki 
realizowany jest we współpracy z Woje-
wódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w 
Bydgoszczy i dofinansowany przez Instytut 
Książki. Lista osób należących do Klubu jest 
otwarta, a uczestnictwo w nim bezpłatne. Nie 
trzeba być krytykiem, by czerpać przy-
jemność z dyskutowania o literaturze. 
Wszystkich tych, którzy lubią czytać i wymie-
niać opinię o książkach, barciński Klub 
zaprasza do swojego grona.

 

Renata Grabowska

„Zbrodnia Ikara” 
5 listopada 2019 r. w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy w Barcinie spotkali się 
członkowie DKK dla dorosłych. Było to 
jubileuszowe spotkanie, bowiem barciński 
Klub obchodził dziesiątą rocznicę swojej 
działalności. Był tort, zdmuchnięcie świeczki 
i pamiątkowe zdjęcie. Pani dyrektor Grażyna 
Szafraniak podziękowała za lata współpracy 
i wyraziła nadzieję, że dyskusyjny klub w 
Barcinie będzie dalej działał. Nie zabrakło 
gratulacji i wspomnień wspólnie przeżytej 
czytelniczej przygody. Dokonano krótkiego 

podsumowania. Mamy na swoim koncie 113 
udanych spotkań, w tym 17 autorskich i 2 
warsztaty - z literatury duńskiej oraz poe-
tyckie. Omówiliśmy razem 118 tytułów 
książek. Podczas spotkania powitano nową 
klubowiczkę i rozmawiano o książce „Zbrod-
nia Ikara” Wojciecha Burdelaka – barcinia-
nina, członka naszego Klubu. Pasja Woj-
ciecha Burdelaka do pisania narodziła się 
stosunkowo późno, w wieku blisko 50 lat 
odkrył drzemiące w nim pokłady literackie. 
Zadebiutował książką „Nemo” w 2016 roku. 
Jeszcze tego samego roku wydał drugą 
swoją książkę „Wybrany” a w 2017 r. trzecią 
zatytułowaną „Porzucony”, potem były 
kolejne „Zagadka” oraz wydana przez bar-
cińską książnicę „Zbrodnia Ikara”.Książka 
napisana przystępnym językiem, trzyma w 
napięciu i zaskakuje czytelnika nieocze-
kiwanym zakończeniem. Fabuła bliska 
sprawom codziennym, ale z kreacją świata 
parapsychologicznego. Akcja umiejsco-
wiona w Barcinie, zatem klubowicze zwracali 
uwagę na opisane miejsca, utożsamiali się z 
bohaterami. Lektura różniąca się od wielu 
współczesnych polskich powieści. W jednym 
ze szpitali na świat przychodzą bliźnięta 
zrośnięte ze sobą w  nietypowy sposób i 
odmiennej płci. Po latach w życiu jednego z 
nich pojawia się szereg niecodziennych 
zdarzeń. Dyskutowano o losach bohaterów, 
o emocjach, jakie te postacie budują w 
czytelnikach, o bliźniętach syjamskich, o 
wyobraźni pisarza i o tym, co ważniejsze 
zakończenie czy początek. Autor zdradził 
rąbek tajemnicy o powieściach, które 
właśnie pisze i tych, które czekają na wyda-
nie. Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki ustalono na 3 grudnia br. o godz. 
16:30. Omawiać będziemy dylogię Agnieszki 
Krawczyk Przylądek wichrów.

                                                                                              
Renata Grabowska
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Pierwsze spotkanie w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Książki Edukacyjnej odbyło się 12 
listopada 2019 r. w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Barcinie. Spotkanie w 
zakresie promocji zdrowia psychicznego 
dotyczące książki Michaela Schute-Mar-
kworta „Wypalone dzieci” zorganizowane 
przez Zastępcę Burmistrza Barcina – pana 
Huberta Łukomskiego, Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej RM – 
pana Remigiusza Paszkieta, Przewodni-
czącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM 
- Jakuba Wojciechowski oraz Dyrektor 
Biblioteki PMiGB – panią Grażynę Szafraniak. 
Naszym gościem był dr Krzysztof Wawrzy-
niak, który wprowadził zebranych w tema-
tykę spotkania. Dr Krzysztof Wawrzyniak na 

co dzień jest wykładowcą na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale 
Studiów Edukacyjnych w Zakładzie Pedeuto-
logii. Pracował też w Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu w Wydziale Rozwoju Edukacji jako 
wizytator. W swojej pracy naukowej zajmuje 
się problemami współczesnej szkoły – 
wpływem środowiska rodzinnego, rówieśni-
czego i komunikacją w szkole. Bliski jest mu 
temat współczesnego nauczyciela – uwarun-
kowania pracy, kompetencje, style pracy, 
rozwój zawodowy, samoświadomość nauczy-
ciela, wartości w zawodzie nauczyciela. 
Podczas spotkania prelegent mówił o dobro-
stanie dzieci i młodzieży, o uwarunkowaniach 
środowiskowych depresji z wyczerpania oraz 
budowaniu systemu jej zapobiegania. W  

swoim wykładzie zawarł wyniki badań, które 
przeprowadził w ubiegłym roku w barcińskiej 
szkole. Nie zabrakło też wspólnie przepro-
wadzonej ankiety określającej wpływ 
poszczególnych czynników socjalizacji na 
młodzież. Po ciekawym wykładzie dra 
Wawrzyniaka rozmawiano o presji osiągnięć i 
pogoni za sukcesem, które w efekcie mogą 
doprowadzić do depresji z wyczerpania u 
dzieci. Dyskusję z udziałem dra Krzysztofa 
Wawrzyniaka moderowały Olga Nowicka - 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespołu 
Szkół Barcinie oraz Renata Grabowska - 
pracownik Biblioteki Publicznej MiGB. Debata 
była bardzo ożywiona, uczestnicy spotkania 
aktywnie włączali się do rozmowy.

„Smaki Mazur”
6 listopada 2019 roku w Bibliotece Pub-

licznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło się 
spotkanie z pisarką, dziennikarką Katarzyną 
Enerlich pn. „Smaki Mazur” zorganizowane w 
ramach projektu „Biblioteka ze smakiem”. 
Przedsięwzięcia dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu Partnerstwo dla 
książki. Katarzyna Enerlich reprezentuje 
współczesną polską prozę kobiecą, pochodzi 
z Mrągowa. Z zawodu jest dziennikarką, 
należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, ale jak sama mówi nie pisze 
codziennie, a z dziennikarstwem łączą ją już 
tylko warsztaty prowadzone dla studentów. 
Od urodzenia związana jest z Mazurami. 
Identyfikuje się z tym regionem i to jemu 
poświęca swoją twórczość. Inspirują ją 

ludzkie historie, które na każdym kroku 
napotyka pochowane we wspomnieniach lub 
starych dokumentach. Nie potrafi o nich 
milczeć. W książkach jest zawsze pesteczka 
prawdy oparta na historii miejsc, ludzi, 
zasłyszana od kolejnych pokoleń – mówiła 
autorka. Zawsze pisze o swojej mazurskiej 
ziemi, pokazując cichy świat ukochanej 
prowincji. Snuje opowieści pełne smaków, 
zapachów i barw. Uczestnicy spotkania 
dowiedzieli się jakie zdarzenia pisarka ocaliła 
od zapomnienia umieszczając je w poszcze-
gólnych powieściach, szczególnie w „Ake-
szerce z Sensburga”, dlaczego zainte-
resowała się jogą i zielarstwem. Autorka 
podzieliła się z zebranymi przepisami, podała 
receptury, których jej przodkowie uczyli się 
od autochtonów, m.in. przepis na marchewkę 
po wschodnio-prusku, na sandacza po 

wschodnio-prusku, na kotlety z selera. 
Mówiła o historii dań i sposobie ich przy-
rządzania, o smażonych stynkach, o niedzie-
lach z obowiązkową kuchą, o kremowych 
tortach, o ślimakach, blinach, cepelinach, 
kołdunach i pierogach, a także o orzechach 
piorących. Prelegentka podkreśliła jak ważna 
jest natura i życie zgodnie z jej rytmem. Sama 
zbiera zioła, gotuje, wytwarza naturalne 
kosmetyki. Chętnie odpowiadała na pytania 
czytelników, opowiedziała też kilka historii ze 
swojego prywatnego życia i rąbek tajemnicy o 
nowych powieściach, które niebawem ujrzą 
światło dzienne. Na zakończenie można było 
kupić książkę z pamiątkowym wpisem 
autorki.

PorozmawiajMy
Ogromną radość sprawiła nam możliwość 

uczestniczenia w akcji, PorozmawiajMy Proszę, 
którą współorganizowały dla bibliotek Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
Fundacja Kocham Polskę. „Podstawą spotkania jest 
rozmowa. Tam, gdzie nie ma rozmowy, nie ma 
spotkań. Tam, gdzie nie ma spotkań, nie ma relacji. 
Gdzie nie ma relacji, nie ma rozwoju”. W Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie przepro-
wadzono dwa spotkania w ramach tego projektu. 
Tematem spotkania, które odbyło się 19 paździer-
nika 2019 roku z pierwszoklasistami Zespołu Szkół 
w Barcinie były zwroty grzecznościowe. Lekcja 
nosiła tytuł: „Jestem jak czarodziej, znam magiczne 
słowa”. Na początku spotkania każde dziecko 
miało za zadanie zastanowić się, czym dla niego jest 
„magiczne słowo”. Po wymianie zdań każdy z 
uczestników zajęć otrzymał ilustrację i rozsypankę 
wyrazową, którą należało odpowiednio dopa-
sować. Kolejnym etapem spotkania było zapozna-
nie się z wierszem Justyny Niedbały pt. „Zacza-
rowane słowa”. W magicznej atmosferze dzieci 
omawiały wiersz dotyczący zwrotów, których 
kulturalny człowiek używa najczęściej, czyli 
„PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ” oraz „PRZEPRASZAM”. 
Po analizie wiersza dzieci zaczęły grę edukacyjną o 
nazwie „Dobre zachowanie”, która polegała na 
rozróżnieniu złego zachowania od poprawnego 
oraz 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 wyloso-
wanie liścia ze zwrotem grzecznościowym i 
wspólne uzupełnianie korony drzewa, które 
nazwaliśmy magicznym. Na zakończenie pierwsza-
ki rzucały dużą kostką, na której umieszczone były 
popularne zwroty grzecznościowe, a ich zadaniem 
było użyć owego hasła w tym dniu. Uczniowie 
zostali nagrodzeni nie tylko słowem ”dziękuję” 
doceniając ich zaangażowanie w zadaniach, ale 
również kolorowymi zakładkami do książek. 
Tematem rozmów kolejnego spotkania był hejt, 
czyli edukowanie o nienawiści w sieci. Lekcja ta 
odbyła się 30 października br. w siedzibie Zespołu 
Szkół w Barcinie. Bibliotekarki razem z klasą 6 
Szkoły Podstawowej nr 2 zrealizowały warsztaty pt. 
„Hejt — słowo, które działa jak trucizna”. Młodzież 
doskonale wiedziała, czym jest hejt, kilkoro 
zetknęło się już z nienawistnymi komentarzami w 
sieci. Bibliotekarki, dzięki kilku ćwiczeniom, 
wytłumaczyły klasie, czym różni się hejt od 
wyrażania opinii bądź konstruktywnej krytyki; 
omówiono też granice wolności słowa. Poruszono 
także niezwykle ważny temat emocji. Uczniowie 
chętnie wypowiadali się na temat uczuć, które 
może wywołać obraźliwy bądź miły komentarz. 
Wspólnie stwierdzili, że hejt może nie tylko 
wywołać wiele negatywnych emocji, lecz także 
doprowadzić do braku motywacji do dalszych 
działań, spadku pewności siebie, a w ekstremalnym 
przypadku wywołać załamanie nerwowe lub stany 
depresyjne. Aby pomóc klasie radzić sobie z hejtem, 
zachęcono uczniów do stworzenia dziesięciu 
antyhejtowych zasad, z których mogą korzystać w 
przyszłości, aby chronić siebie w sieci. Na zakończe-
nie każdy z uczestników dyskusji otrzymał balon, na 
którym napisał czarnym flamastrem swoje emocje 
związane z tematem rozmów. Mamy nadzieję, że 
przeprowadzone warsztaty wniosły wartości w 
życie młodych ludzi i nie zostaną szybko zapo-
mniane. W zajęciach wzięło udział 40 uczniów oraz 
ich opiekunowie.

Kamila Buczek
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co dzień jest wykładowcą na Uniwersytecie 
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swoim wykładzie zawarł wyniki badań, które 
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milczeć. W książkach jest zawsze pesteczka 
prawdy oparta na historii miejsc, ludzi, 
zasłyszana od kolejnych pokoleń – mówiła 
autorka. Zawsze pisze o swojej mazurskiej 
ziemi, pokazując cichy świat ukochanej 
prowincji. Snuje opowieści pełne smaków, 
zapachów i barw. Uczestnicy spotkania 
dowiedzieli się jakie zdarzenia pisarka ocaliła 
od zapomnienia umieszczając je w poszcze-
gólnych powieściach, szczególnie w „Ake-
szerce z Sensburga”, dlaczego zainte-
resowała się jogą i zielarstwem. Autorka 
podzieliła się z zebranymi przepisami, podała 
receptury, których jej przodkowie uczyli się 
od autochtonów, m.in. przepis na marchewkę 
po wschodnio-prusku, na sandacza po 

wschodnio-prusku, na kotlety z selera. 
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Wizyta gości z Ukrainy

12 listopada w barcińskiej bibliotece pojawili 
się wyjątkowi goście - delegacja władz 
ukraińskiego miasta Bursztyn z Panią 
Burmistrz Roksolaną Dhurą. Obecność gości 
w Barcinie związana jest z nawiązaniem 
współpracy między naszymi miastami. Goście 
zostali oprowadzeni po pomieszczeniach 
biblioteki przez Panią Dyrektor Grażynę 
Szafraniak, która opowiedziała im także o 
działalności książnicy.

Stypendyści burmistrza

Dokończenie na str. 9

Młodych utalentowanych stypen-
dystów burmistrza Barcina mogliśmy 
posłuchać podczas koncertu w Miejskim 
Domu Kultury 8 listopada. "Dźwięki w 
piosenki poskładane" taki tytuł nosił 
koncert, w którym wystąpiło sześcioro 
stypendystów burmistrza Barcina. 
Młodzi artyści grali na instrumentach - 
pianinie, skrzypcach, saksofonie oraz 
oczywiście śpiewali. Na scenie Miej-
skiego Domu Kultury w Barcinie wystą-
pili: Daria Klecha, Zofia Nowak, Agata 
Muranty, Anna Ratajczak, Julia Bronk i 
Oskar Falkowski.

Przywołujemy wspomnienia

Przełom października i listopada to czas sprzy-
jający zadumie – głównie ze względu na przypa-
dające w tym czasie święta poświęcone pamięci 
zmarłych, ale także jesienny nastrój, potęgowany 
deszczowymi dniami i wcześnie zapadającym 
zmrokiem. Myślimy wtedy o przemijaniu, różnych 
kolejach losu, ludzkich historiach; przywołujemy 
wspomnienia. 28 października w barcińskiej 
bibliotece doszło do spotkania, podczas którego 
powstała okazja do wspólnych wspominek - 
pierwsze po przerwie wydarzenie z cyklu „Zajrzyj-

my do biblioteki… powspominać”. Przywoływano 
pamięć o ludziach, którzy zapisali się dużymi 
literami w historii Barcina, nie zabrakło także 
wspomnień o członkach rodziny zebranych w 
czytelni osób. Wśród zebranych panowała cicha, 
acz pogodna atmosfera; wiele przywołanych 
wspomnień było radosnych, co wywoływało na 
twarzach zebranych szczery uśmiech. Następne 
spotkanie wspomnieniowe odbędzie się 26 
listopada i będzie poświęcone historii zakładów 
wapienniczych „Kujawy”. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych!
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1110 Dokończenie na str. 9

„Zapobiegajmy pożarom” 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapo-
biegajmy pożarom” organizowany jest co-
rocznie przez Zarząd Główny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Od-
działów Związku. Celem konkursu jest zainte-
resowanie dzieci, młodzieży i twórców 
nieprofesjonalnych ochroną przeciwpoża-
rową, tradycją i życiem strażackich środowisk, 
jak również rozwój uzdolnień plastycznych 
uczestników. Tematyka konkursu obejmuje 
udział jednostek straży pożarnych w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk 
żywiołowych, ekologicznych oraz w szko-
leniu, zawodach, działalności prewencyjnej, 
kulturalnej i historię pożarnictwa. Konkurs 
organizowany jest także w Barcinie; jed-
nostką realizującą jest Gminna Straż Pożarna 
w Barcinie, z komendantem Panem Bog-
danem Makowskim na czele. W dniu 8 
listopada w zaprzyjaźnionej ze strażakami 
barcińskiej bibliotece odbyło się wręczenie 
nagród w konkursie na szczeblu gminnym. 
Uczestnicy zakwalifikowani zostali do sześciu 
kategorii wiekowych. Po dokonaniu oceny 
prac przez jury nagrodzono następujące 
osoby: kategorii przedszkoli:
 1. Jowita Zakaszewska
 2. Mateusz Drabik
 3. Ksawier Heinich 
 4. Mateusz Chróśniak
 5. Konrad Wierzbiński.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych:
 1. Igor Kwiatkowski
 2. Zofia Janiak
 3. Agata Drabik
 4. Oliwia Skowrońska
 5. Amelia Sajdera.

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
 1. Alicja Szlachcikowska
 2. Zuzanna Maciejewska
 3. Jagoda Pawlak
W kategorii VII- VIII szkół podstawowych 
oraz gimnazjum:
 1. Wiktoria Kustosz
 2. Jagoda Kawka
W kategorii szkół średnich nie wpłynęła żadna 
praca.
W kategorii osób dorosłych:
 1. Mirosława Łukowska
 2. Agnieszka Rydlewska
 3. Marian Żądło
 4. Wiesław Sporny
 5. Szymon Janiszewski
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody, 
Komendant Bogdan Makowski oznajmił też, 
że część prac nagrodzona została także na 
szczeblu powiatowym oraz zakwalifikowała 
się na szczebel wojewódzki. Wszystkim 
nagrodzonym oraz uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy

Wernisaż
O tym, że z papieru można wykonać cuda, 

przekonywać nie trzeba. Materiał ten daje 
niesamowite możliwości, jeśli chodzi o 
tworzenie i kreację; z niepozornej kartki 
papieru można zrobić rzecz, która nie tylko 
może być użyteczna, ale przede wszystkim 
cieszyć oczy. Takie papierowe cudeńka 
można oglądać na prezentowanej w bar-
cińskiej bibliotece wystawie, której wernisaż 
odbył się 13 listopada. Prace prezentowane 
wykonane zostały w dwóch sekcjach plas-
tycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działającego przy Miejskim Domu Kultury w 
Barcinie; są to sekcja origami prowadzona 
przez Panią Zofię Jesionowska oraz sekcja 
rękodzielnicza, którą kieruje Pani Urszula 
Trawińska. Podczas wernisażu obie Panie w 
rozmowie z Panią Dyrektor biblioteki Grażyną 
Szafraniak opowiedziały o działalności sekcji, 
uczestniczkach i oczywiście – o fascynacji 
możliwościami papieru. Warto wiedzieć, że 
sekcje origami i rękodzielnicza blisko ze sobą 
współpracują; prace obu grup często się 
zazębiają i uzupełniają. Owocnej współpracy 
sprzyja fakt, że wiele pań uczestniczy w 
spotkaniach obu sekcji. Jak zaznaczyły Panie 
Jesionowska i Trawińska, uczestniczki zajęć są 
zdolne i ambitne, same proponują nowe 
techniki, nie boją się wyzwań. W warsztatach 
sekcji origami biorą udział: Halina Adam-
czewska, Zofia Benedyczak, Zenona Cesarz, 
Grażyna Czechnik, Ewa Drejas, Krystyna 
Gaczkowska, Grażyna Gałgańska, Halina 
Graczyk, Zofia Jesionowska, Kunegunda 
Jędykiewicz, Wiesława Kalińska, Zofia Ka-
mińska, Danuta Konieczka, Elżbieta Kuchta, 
Elżbieta Mac, Ewa Majchrzak, Róża Mali-
nowska, Urszula Nakielska, Maria Osuch, 
Irena Sudoł, Urszula Trawińska, Bożena 
wieczorek, Krystyna Wojciechowska oraz 
Jadwiga Wyrwas. Swoich sil w rękodziele 
próbują: Halina Adamczewska, Zofia Be-
nedyczak, Zenona Cesarz, Ewa Drejas, 
Grażyna Gałgańska, Janina Jażdżewska, Zofia 
Jesionowska, Wiesława Kalińska, Zofia 
Kamińska, Lidia Karabin, Barbara Kosmalska, 
Aleksandra Kubiak, Elżbieta Kuchta, Łucja 
Kurczewska, Urszula Łożyńska, Elżbieta Mac, 
Maria Maciejewska, Ewa Majchrzak, Róża 
Mal inowska,  Bożena Musiał ,  Urszula 
Nakielska, Maria Osuch, Genowefa Paliwoda, 
I rena Sudoł ,  Grażyna Ś l iwa,  Urszula 
Trawińska, Bożena Wieczorek i Krystyna 
Wo j c i e c h o w s k a .  Ws z y s t k i m  p a n i o m 
gratulujemy talentu! Uczestnicy wernisażu 
mogli skorzystać z umiejętności Pań, biorąc 
udział w krótkich warsztatach – pod czujnym 
okiem instruktorek wykonali serce w technice 
origami. Wystawę można oglądać w czytelni 
biblioteki do połowy grudnia. Serdecznie 
zapraszamy!
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9 medali w Grudziądzu

Dnia 23.11.2019 roku sekcja pływacka 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udała 
się na zawody pływackie o nazwie "Mali 
Mistrzowie 2019" w Grudziądzu. W całej 
imprezie wystartowało 307 pływaków i 
pływaczek z 19 klubów. Zawody zostały 
podzielone na siedem kategorii wiekowych - 
od roczników 2006 do 2012. Nasz klub 
reprezentowali - Matylda Antkowiak, Lidia 
Dudek, Martyna Łożyńska, Agata Zioła, Julia 
Grajkowska, Maria Piskorska, Igor Giętkow-
ski, Jakub Ozga, Marcel Wojciechowski, 
Kacper Sadłowski oraz Damian Kokociński. 
Dorobek medalowy naszych pływaków to - 1 
złoty medal, 6 srebrnych i 2 brązowe medale!

ZŁOTO
 Matylda Antkowiak / 100m stylem 

dowolnym

 SREBRO
 Lidia Dudek / 100m stylem dowolnym
 Lidia Dudek / 50m stylem klasycznym
 Kacper Sadłowski / 50m stylem klasycznym
 Marcel Wojciechowski / 50m stylem 

motylkowym
 Jakub Ozga / 50m stylem klasycznym
 Igor Giętkowski / 100m stylem grzbietowym

BRĄZ
 Damian Kokociński / 100m stylem 

grzbietowym
 Marcel Wojciechowski / 100m stylem 

grzbietowym



1110 Dokończenie na str. 9

„Zapobiegajmy pożarom” 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapo-
biegajmy pożarom” organizowany jest co-
rocznie przez Zarząd Główny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Od-
działów Związku. Celem konkursu jest zainte-
resowanie dzieci, młodzieży i twórców 
nieprofesjonalnych ochroną przeciwpoża-
rową, tradycją i życiem strażackich środowisk, 
jak również rozwój uzdolnień plastycznych 
uczestników. Tematyka konkursu obejmuje 
udział jednostek straży pożarnych w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk 
żywiołowych, ekologicznych oraz w szko-
leniu, zawodach, działalności prewencyjnej, 
kulturalnej i historię pożarnictwa. Konkurs 
organizowany jest także w Barcinie; jed-
nostką realizującą jest Gminna Straż Pożarna 
w Barcinie, z komendantem Panem Bog-
danem Makowskim na czele. W dniu 8 
listopada w zaprzyjaźnionej ze strażakami 
barcińskiej bibliotece odbyło się wręczenie 
nagród w konkursie na szczeblu gminnym. 
Uczestnicy zakwalifikowani zostali do sześciu 
kategorii wiekowych. Po dokonaniu oceny 
prac przez jury nagrodzono następujące 
osoby: kategorii przedszkoli:
 1. Jowita Zakaszewska
 2. Mateusz Drabik
 3. Ksawier Heinich 
 4. Mateusz Chróśniak
 5. Konrad Wierzbiński.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych:
 1. Igor Kwiatkowski
 2. Zofia Janiak
 3. Agata Drabik
 4. Oliwia Skowrońska
 5. Amelia Sajdera.

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
 1. Alicja Szlachcikowska
 2. Zuzanna Maciejewska
 3. Jagoda Pawlak
W kategorii VII- VIII szkół podstawowych 
oraz gimnazjum:
 1. Wiktoria Kustosz
 2. Jagoda Kawka
W kategorii szkół średnich nie wpłynęła żadna 
praca.
W kategorii osób dorosłych:
 1. Mirosława Łukowska
 2. Agnieszka Rydlewska
 3. Marian Żądło
 4. Wiesław Sporny
 5. Szymon Janiszewski
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody, 
Komendant Bogdan Makowski oznajmił też, 
że część prac nagrodzona została także na 
szczeblu powiatowym oraz zakwalifikowała 
się na szczebel wojewódzki. Wszystkim 
nagrodzonym oraz uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy

Wernisaż
O tym, że z papieru można wykonać cuda, 

przekonywać nie trzeba. Materiał ten daje 
niesamowite możliwości, jeśli chodzi o 
tworzenie i kreację; z niepozornej kartki 
papieru można zrobić rzecz, która nie tylko 
może być użyteczna, ale przede wszystkim 
cieszyć oczy. Takie papierowe cudeńka 
można oglądać na prezentowanej w bar-
cińskiej bibliotece wystawie, której wernisaż 
odbył się 13 listopada. Prace prezentowane 
wykonane zostały w dwóch sekcjach plas-
tycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działającego przy Miejskim Domu Kultury w 
Barcinie; są to sekcja origami prowadzona 
przez Panią Zofię Jesionowska oraz sekcja 
rękodzielnicza, którą kieruje Pani Urszula 
Trawińska. Podczas wernisażu obie Panie w 
rozmowie z Panią Dyrektor biblioteki Grażyną 
Szafraniak opowiedziały o działalności sekcji, 
uczestniczkach i oczywiście – o fascynacji 
możliwościami papieru. Warto wiedzieć, że 
sekcje origami i rękodzielnicza blisko ze sobą 
współpracują; prace obu grup często się 
zazębiają i uzupełniają. Owocnej współpracy 
sprzyja fakt, że wiele pań uczestniczy w 
spotkaniach obu sekcji. Jak zaznaczyły Panie 
Jesionowska i Trawińska, uczestniczki zajęć są 
zdolne i ambitne, same proponują nowe 
techniki, nie boją się wyzwań. W warsztatach 
sekcji origami biorą udział: Halina Adam-
czewska, Zofia Benedyczak, Zenona Cesarz, 
Grażyna Czechnik, Ewa Drejas, Krystyna 
Gaczkowska, Grażyna Gałgańska, Halina 
Graczyk, Zofia Jesionowska, Kunegunda 
Jędykiewicz, Wiesława Kalińska, Zofia Ka-
mińska, Danuta Konieczka, Elżbieta Kuchta, 
Elżbieta Mac, Ewa Majchrzak, Róża Mali-
nowska, Urszula Nakielska, Maria Osuch, 
Irena Sudoł, Urszula Trawińska, Bożena 
wieczorek, Krystyna Wojciechowska oraz 
Jadwiga Wyrwas. Swoich sil w rękodziele 
próbują: Halina Adamczewska, Zofia Be-
nedyczak, Zenona Cesarz, Ewa Drejas, 
Grażyna Gałgańska, Janina Jażdżewska, Zofia 
Jesionowska, Wiesława Kalińska, Zofia 
Kamińska, Lidia Karabin, Barbara Kosmalska, 
Aleksandra Kubiak, Elżbieta Kuchta, Łucja 
Kurczewska, Urszula Łożyńska, Elżbieta Mac, 
Maria Maciejewska, Ewa Majchrzak, Róża 
Mal inowska,  Bożena Musiał ,  Urszula 
Nakielska, Maria Osuch, Genowefa Paliwoda, 
I rena Sudoł ,  Grażyna Ś l iwa,  Urszula 
Trawińska, Bożena Wieczorek i Krystyna 
Wo j c i e c h o w s k a .  Ws z y s t k i m  p a n i o m 
gratulujemy talentu! Uczestnicy wernisażu 
mogli skorzystać z umiejętności Pań, biorąc 
udział w krótkich warsztatach – pod czujnym 
okiem instruktorek wykonali serce w technice 
origami. Wystawę można oglądać w czytelni 
biblioteki do połowy grudnia. Serdecznie 
zapraszamy!
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9 medali w Grudziądzu

Dnia 23.11.2019 roku sekcja pływacka 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udała 
się na zawody pływackie o nazwie "Mali 
Mistrzowie 2019" w Grudziądzu. W całej 
imprezie wystartowało 307 pływaków i 
pływaczek z 19 klubów. Zawody zostały 
podzielone na siedem kategorii wiekowych - 
od roczników 2006 do 2012. Nasz klub 
reprezentowali - Matylda Antkowiak, Lidia 
Dudek, Martyna Łożyńska, Agata Zioła, Julia 
Grajkowska, Maria Piskorska, Igor Giętkow-
ski, Jakub Ozga, Marcel Wojciechowski, 
Kacper Sadłowski oraz Damian Kokociński. 
Dorobek medalowy naszych pływaków to - 1 
złoty medal, 6 srebrnych i 2 brązowe medale!

ZŁOTO
 Matylda Antkowiak / 100m stylem 

dowolnym

 SREBRO
 Lidia Dudek / 100m stylem dowolnym
 Lidia Dudek / 50m stylem klasycznym
 Kacper Sadłowski / 50m stylem klasycznym
 Marcel Wojciechowski / 50m stylem 

motylkowym
 Jakub Ozga / 50m stylem klasycznym
 Igor Giętkowski / 100m stylem grzbietowym

BRĄZ
 Damian Kokociński / 100m stylem 

grzbietowym
 Marcel Wojciechowski / 100m stylem 

grzbietowym



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 

101 Rocznica Niepodległości

W poniedziałek, 11 listopada 2019 roku, w 
Barcinie odbyły się obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Wspólnota samo-
rządowa razem z delegacją władz miasta 
Bursztyn na Ukrainie świętowała 101 rocznicę 
odzyskania niepodległości i odrodzenia 
państwa polskiego. Uroczystość rozpoczęła 
Msza Święta w intencji ojczyzny w kościele 
pw. św. Jakuba Większego w Barcinie. Po 
eucharystii uczestnicy patriotycznego święta, 
prowadzeni przez Regionalną Orkiestrę 
„Kujawy” z Piechcina i poczty sztandarowe, 
przemaszerowali na starówkę. Zgroma-
dzonych na płycie rynku powitał dyrektor 
Artur Jakubowski, który poprosił o zaśpie-
wanie Mazurka Dąbrowskiego. Po hymnie 
głos zabrała pani Roksolana Dzhura Burmistrz 
Miasta Bursztyn: „Mam zaszczyt serdecznie 
przywitać was w Dniu Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niezłomno-
ści ducha, patriotycznej jedności, spójności i 
ciężkiej pracy, polski naród nie tylko ożywił 
swój kraj, ale także przechodząc trudną 
ścieżkę transformacji, zdołał stworzyć nowo-
czesne, demokratyczne państwo europej-
skie, które jest doskonałym przykładem i 
wiarygodnym partnerem dla Ukrainy. Dlatego 
z okazji dnia niepodległości waszego kraju 
życzymy wam zdrowia, szczęścia rodzinnego, 

pokoju, zrozumienia, harmonii i nowych 
osiągnięć.” Obecność władz ukraińskiego 
miasta w Barcinie jest związana z nawią-
zaniem współpracy partnerskiej. Delegacje 
polskich i ukraińskich władz samorządowych, 
lokalnych szkół i instytucji złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze przy pomniku lokal-
nych bohaterów Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919. W trakcie uroczystości wystąpiły 
wokalistki i wokaliści z Laboratorium piosenki 
pani Katarzyny Tomala z MDK Barcin. 
Organizatorzy częstowali herbatą i rogalami 
upieczonymi przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mamliczu. Obchody na starówce zakoń-
czyło odpalenie czerwono-zielonych rac 
przez kibiców LKS „Dąb” Barcin i wystrzał z 
armaty Piechcińskiego Bractwa Kurkowego. 
11 listopada w Miejskim Domu Kultury w 
Barcinie odbył się spektakl „Fantazja Polska, 
czyli Paderewski all inclusive” Fundacji Fabry-
ka Sztuki z Poznania. Program przedstawił 
najważniejsze dla odzyskania przez Polskę 
niepodległości momenty w z życia wybitnego 
pianisty, kompozytora, dyplomaty i polityka 
Ignacego Jana Paderewskiego.

Jarosław Drozdowski
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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 

101 Rocznica Niepodległości

W poniedziałek, 11 listopada 2019 roku, w 
Barcinie odbyły się obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Wspólnota samo-
rządowa razem z delegacją władz miasta 
Bursztyn na Ukrainie świętowała 101 rocznicę 
odzyskania niepodległości i odrodzenia 
państwa polskiego. Uroczystość rozpoczęła 
Msza Święta w intencji ojczyzny w kościele 
pw. św. Jakuba Większego w Barcinie. Po 
eucharystii uczestnicy patriotycznego święta, 
prowadzeni przez Regionalną Orkiestrę 
„Kujawy” z Piechcina i poczty sztandarowe, 
przemaszerowali na starówkę. Zgroma-
dzonych na płycie rynku powitał dyrektor 
Artur Jakubowski, który poprosił o zaśpie-
wanie Mazurka Dąbrowskiego. Po hymnie 
głos zabrała pani Roksolana Dzhura Burmistrz 
Miasta Bursztyn: „Mam zaszczyt serdecznie 
przywitać was w Dniu Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niezłomno-
ści ducha, patriotycznej jedności, spójności i 
ciężkiej pracy, polski naród nie tylko ożywił 
swój kraj, ale także przechodząc trudną 
ścieżkę transformacji, zdołał stworzyć nowo-
czesne, demokratyczne państwo europej-
skie, które jest doskonałym przykładem i 
wiarygodnym partnerem dla Ukrainy. Dlatego 
z okazji dnia niepodległości waszego kraju 
życzymy wam zdrowia, szczęścia rodzinnego, 

pokoju, zrozumienia, harmonii i nowych 
osiągnięć.” Obecność władz ukraińskiego 
miasta w Barcinie jest związana z nawią-
zaniem współpracy partnerskiej. Delegacje 
polskich i ukraińskich władz samorządowych, 
lokalnych szkół i instytucji złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze przy pomniku lokal-
nych bohaterów Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919. W trakcie uroczystości wystąpiły 
wokalistki i wokaliści z Laboratorium piosenki 
pani Katarzyny Tomala z MDK Barcin. 
Organizatorzy częstowali herbatą i rogalami 
upieczonymi przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mamliczu. Obchody na starówce zakoń-
czyło odpalenie czerwono-zielonych rac 
przez kibiców LKS „Dąb” Barcin i wystrzał z 
armaty Piechcińskiego Bractwa Kurkowego. 
11 listopada w Miejskim Domu Kultury w 
Barcinie odbył się spektakl „Fantazja Polska, 
czyli Paderewski all inclusive” Fundacji Fabry-
ka Sztuki z Poznania. Program przedstawił 
najważniejsze dla odzyskania przez Polskę 
niepodległości momenty w z życia wybitnego 
pianisty, kompozytora, dyplomaty i polityka 
Ignacego Jana Paderewskiego.

Jarosław Drozdowski
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Wizyta delegacji z Ukrainy
W dniach 10 – 12 listopada br. w Gminie 

Barcin gościła delegacja miasta Bursztyn na 
Ukrainie. Na zaproszenie burmistrza Michała 
Pęziaka do Barcina przyjechała pani Rokso-
lana Dzhura Burmistrz Miasta Bursztyn i dele-
gacja władz ukraińskiego miasta. Oficjalna 
wizyta związana była z początkami współ-
pracy partnerskiej pomiędzy miastami, na 
którą zgodę wyraziły Rada Miejska w Barcinie 
i Bursztyńska Miejska Rada. Kontakt nawiąza-
no za pośrednictwem Związku Miast Polskich.
Goście z Ukrainy uczestniczyli w obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości. Po uro-
czystości obejrzeli starówkę, stanicę żeglar-
ską Neptun, trakt spacerowy nad Notecią, 
Górę św. Wojciecha i Park Wolności oraz 
spektakl „Fantazja Polska, czyli Paderewski all 
inclusive” w domu kultury. We wtorek, 12 
listopada br., ukraińscy samorządowcy zwie-
dzili Cementownię Kujawy LafargeHolcim 
oraz Barcin. W mieście pokazano żłobek, 
bibliotekę publiczną, ośrodek pomocy społe-
cznej, krytą pływalnię i stadion sportowy. W 
Urzędzie Miejskim w Barcinie dyskutowano o 
funkcjonowaniu administracji rządowej i 
samorządu lokalnego, organizacji ratusza i 
finansowaniu inwestycji gminnych oraz 
porozumieniu o współpracy.

Jarosław Drozdowski

Stypendystka burmistrza
Weronika Kowalczyk ze Złotowa otrzy-

mała stypendium artystyczno-kulturalne 
Gminy Barcin, które przeznaczy na rozwijanie 
umiejętności i zdolności malarskich. W 
planach ma uczestnictwo w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, udział w 
wernisażach i konkursach plastycznych, 
wyjazdy do muzeum, dostęp do literatury 
oraz zakup akcesoriów malarskich. Weronika 
uczy się w klasie o profilu lingwistyczno-
artystycznym w liceum w Inowrocławiu oraz 
doskonali pod okiem lokalnego artysty-
plastyka Krzysztofa Wilka. W 2018 roku 
Weronika Kowalczyk otrzymała wyróżnienia 
w konkursach plastycznych „Przyroda i 
architektura województwa kujawsko-
pomorskiego” oraz „Obrona Cywilna Wokół 
Nas” pod hasłem „Walka ze smogiem – życia i 

środowiska wrogiem” zorganizowanych 
przez wojewodę Mikołaj Bogdanowicz. Rok 
2019 przyniósł młodej artystce udział w III 
Międzynarodowym konkursie plastycznym 
dla dzieci i młodzieży „Stanisław Moniuszko – 
polski patriota” oraz plenerze malarskim 
„Barcin malowany – w 100-lecie odzyskania 
Niepodległości” i wystawie poplenerowej na 
Górze św. Wojciecha w Barcinie. Oceny 
formalnej i zaopiniowania 11 wniosków o 
przyznanie stypendium artystyczno-kultural-
nego oraz ustalenia wysokości stypendiów w 
ramach posiadanych środków dokonała 
komisja w składzie Hubert Łukomski i 
Jarosław Drozdowski z Urzędu Miejskiego w 
Barcinie, radna Rady Miejskiej Teresa Wilk, 
Renata Grabowska z Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin oraz Dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury Artur Jakubowski. 

Inauguracyjna sesja młodzieży
W ostatni dzień października zainaugu-

rowała działalność Młodzieżowa Rada Gminy 
Barcin III kadencji 2019 – 2021. Na pierwszej 
sesji młodzi radni poznali się, odebrali 
zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. 
Uczennicom i uczniom reprezentującym 
młodzież Miasta i Gminy Barcin pogratulowali 
oraz wręczyli zaświadczenia i znaczki z 
herbem Barcina Zastępca Burmistrza Hubert 
Łukomski, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Wojtkowiak i Wiceprzewodniczący 
Paweł Ratajczak. Obradom przysłuchiwali się 
radna Teresa Wilk i radny Jarosław Kucharski. 
W głosowaniu tajnym wybrano prezydium 
MRG. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady 
Gminy Barcin został Miłosz Orzechowski, 
Zastępcą Przewodniczącego Wiktoria Buje-
wska a Sekretarzem Julia Mielcarek. W sa-
morządowym organie konsultacyjnym działa-
ją też Olga Smyk, Maciej Wachowski, Maksy-

milian Gaczkowski, Krzysztof Zaborowski, 
Zuzanna Zakopiec, Martyna Antkowiak, Ame-
lia Ciesielska, Bartosz Halik, Julia Mielcarek, 
Jagoda Pietrala, Dominik Kwiatkowski i Anna 
Ratajczak. Sesję przegotował Sekretarz 
Gminy Waldemar Dolata i inspektor Przemy-
sław Jessa, który wspiera radnych w realizacji  
ich zadań i obowiązków oraz koordynuje 
współpracę MRG z organami gminy.

Jarosław Drozdowski

3Zdjęcia na str. 3

Dzień wolontariusza

Przed XIII sesją Rady Miejskiej w Barcinie 
władze samorządowe Gminy Barcin i Powiatu 
Żnińskiego wyróżniły najaktywniejsze 
wolontariuszki i wolontariusza Pomorsko-Ku-
jawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywa-
telskiej Sampo. Burmistrz Michał Pęziak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak i Starosta Żniński Zbigniew 
Jaszczuk podziękowali paniom Wiolecie 
Pilarskiej, Paulinie Stasiak, Natalii Prus i 
Ewelinie Sulskiej oraz panu Tomaszowi 
Woźnickiemu za zaangażowanie w realizację 
kilku edycji zadania „Żywność w darze”, pracę 
przy podziale i wydawaniu paczek żywno-
ściowych, udział w akcjach charytatywnych i 
działaniach z zakresu pomocy społecznej. 
Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopo-
mocy Obywatelskiej „Sampo” w Barcinie ma 
na celu rozwijanie i upowszechnianie różno-
rodnych form niesienia pomocy obywatelom 

dla poprawy warunków ich życia i pracy, 
zajmuje się pomocą grupom wykluczonym, 
osobom bezrobotnym, ludziom starszym, 
emerytom i rencistom, działa na rzecz rodziny 
oraz wychowania dzieci i młodzieży, zajmuje 
o r g a n i z o w a n i e m  i m p r e z  k u l t u r a l n o -
oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz 
konkursów, szkoleń i pokazów. W latach 
2006-2016 pomocą w postaci artykułów 
żywnościowych objęto 11250 osób. Z 
Grudziądzkiego Banku Żywności potrze-
bujący otrzymali 545.198 ton żywności wartej 
1 .649.262 zł .  Stowarzyszenie  Sampo 
przeznaczyło na ten cel 25.000 zł a Gmina 
Barcin udzieliła 63.318,60 zł dotacji. W ciągu 
dekady przy rozładunku i dystrybucji żywno-
ści pracowało 500 wolontariuszy. Między-
narodowy Dzień Wolontariusza obchodzony 
jest 5 grudnia.

Jarosław Drozdowski

Fachowcy 

od uzależnień

Burmistrz Michał Pęziak powołał 
nową Gminną Komisj i  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Barcinie. Od 30 października 2019 
roku komisja pracuje w składzie: 
Przewod niczący  k omis j i  Anna 
Rucińska – Niesyn, sekretarz Marlena 
Czerwiak oraz członkowie Krystyna 
Bartecka, Magdalena Kończal, Maria 
Kowalska-Bembenek, Małgorzata 
Kwapisz-Brokos, Daniel Maciejewski, 
Bartłomiej Uszko i Alicja Wiczewska. 
Po wielu latach pracę w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Barcinie zakończyli 
Krystyna Błaszak, Barbara Krause, 
Izabella Kruszyńka i Piotr Kocikowski. 
GKRPA planuje, inicjuje, opiniuje, 
nadzoruje i ocenia realizację celów i 
zadań Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Jarosław Drozdowski
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Wizyta delegacji z Ukrainy
W dniach 10 – 12 listopada br. w Gminie 

Barcin gościła delegacja miasta Bursztyn na 
Ukrainie. Na zaproszenie burmistrza Michała 
Pęziaka do Barcina przyjechała pani Rokso-
lana Dzhura Burmistrz Miasta Bursztyn i dele-
gacja władz ukraińskiego miasta. Oficjalna 
wizyta związana była z początkami współ-
pracy partnerskiej pomiędzy miastami, na 
którą zgodę wyraziły Rada Miejska w Barcinie 
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oraz Barcin. W mieście pokazano żłobek, 
bibliotekę publiczną, ośrodek pomocy społe-
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Jarosław Drozdowski

Stypendystka burmistrza
Weronika Kowalczyk ze Złotowa otrzy-

mała stypendium artystyczno-kulturalne 
Gminy Barcin, które przeznaczy na rozwijanie 
umiejętności i zdolności malarskich. W 
planach ma uczestnictwo w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, udział w 
wernisażach i konkursach plastycznych, 
wyjazdy do muzeum, dostęp do literatury 
oraz zakup akcesoriów malarskich. Weronika 
uczy się w klasie o profilu lingwistyczno-
artystycznym w liceum w Inowrocławiu oraz 
doskonali pod okiem lokalnego artysty-
plastyka Krzysztofa Wilka. W 2018 roku 
Weronika Kowalczyk otrzymała wyróżnienia 
w konkursach plastycznych „Przyroda i 
architektura województwa kujawsko-
pomorskiego” oraz „Obrona Cywilna Wokół 
Nas” pod hasłem „Walka ze smogiem – życia i 

środowiska wrogiem” zorganizowanych 
przez wojewodę Mikołaj Bogdanowicz. Rok 
2019 przyniósł młodej artystce udział w III 
Międzynarodowym konkursie plastycznym 
dla dzieci i młodzieży „Stanisław Moniuszko – 
polski patriota” oraz plenerze malarskim 
„Barcin malowany – w 100-lecie odzyskania 
Niepodległości” i wystawie poplenerowej na 
Górze św. Wojciecha w Barcinie. Oceny 
formalnej i zaopiniowania 11 wniosków o 
przyznanie stypendium artystyczno-kultural-
nego oraz ustalenia wysokości stypendiów w 
ramach posiadanych środków dokonała 
komisja w składzie Hubert Łukomski i 
Jarosław Drozdowski z Urzędu Miejskiego w 
Barcinie, radna Rady Miejskiej Teresa Wilk, 
Renata Grabowska z Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin oraz Dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury Artur Jakubowski. 

Inauguracyjna sesja młodzieży
W ostatni dzień października zainaugu-

rowała działalność Młodzieżowa Rada Gminy 
Barcin III kadencji 2019 – 2021. Na pierwszej 
sesji młodzi radni poznali się, odebrali 
zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. 
Uczennicom i uczniom reprezentującym 
młodzież Miasta i Gminy Barcin pogratulowali 
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herbem Barcina Zastępca Burmistrza Hubert 
Łukomski, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Wojtkowiak i Wiceprzewodniczący 
Paweł Ratajczak. Obradom przysłuchiwali się 
radna Teresa Wilk i radny Jarosław Kucharski. 
W głosowaniu tajnym wybrano prezydium 
MRG. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady 
Gminy Barcin został Miłosz Orzechowski, 
Zastępcą Przewodniczącego Wiktoria Buje-
wska a Sekretarzem Julia Mielcarek. W sa-
morządowym organie konsultacyjnym działa-
ją też Olga Smyk, Maciej Wachowski, Maksy-

milian Gaczkowski, Krzysztof Zaborowski, 
Zuzanna Zakopiec, Martyna Antkowiak, Ame-
lia Ciesielska, Bartosz Halik, Julia Mielcarek, 
Jagoda Pietrala, Dominik Kwiatkowski i Anna 
Ratajczak. Sesję przegotował Sekretarz 
Gminy Waldemar Dolata i inspektor Przemy-
sław Jessa, który wspiera radnych w realizacji  
ich zadań i obowiązków oraz koordynuje 
współpracę MRG z organami gminy.

Jarosław Drozdowski

3Zdjęcia na str. 3

Dzień wolontariusza

Przed XIII sesją Rady Miejskiej w Barcinie 
władze samorządowe Gminy Barcin i Powiatu 
Żnińskiego wyróżniły najaktywniejsze 
wolontariuszki i wolontariusza Pomorsko-Ku-
jawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywa-
telskiej Sampo. Burmistrz Michał Pęziak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak i Starosta Żniński Zbigniew 
Jaszczuk podziękowali paniom Wiolecie 
Pilarskiej, Paulinie Stasiak, Natalii Prus i 
Ewelinie Sulskiej oraz panu Tomaszowi 
Woźnickiemu za zaangażowanie w realizację 
kilku edycji zadania „Żywność w darze”, pracę 
przy podziale i wydawaniu paczek żywno-
ściowych, udział w akcjach charytatywnych i 
działaniach z zakresu pomocy społecznej. 
Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopo-
mocy Obywatelskiej „Sampo” w Barcinie ma 
na celu rozwijanie i upowszechnianie różno-
rodnych form niesienia pomocy obywatelom 

dla poprawy warunków ich życia i pracy, 
zajmuje się pomocą grupom wykluczonym, 
osobom bezrobotnym, ludziom starszym, 
emerytom i rencistom, działa na rzecz rodziny 
oraz wychowania dzieci i młodzieży, zajmuje 
o r g a n i z o w a n i e m  i m p r e z  k u l t u r a l n o -
oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz 
konkursów, szkoleń i pokazów. W latach 
2006-2016 pomocą w postaci artykułów 
żywnościowych objęto 11250 osób. Z 
Grudziądzkiego Banku Żywności potrze-
bujący otrzymali 545.198 ton żywności wartej 
1 .649.262 zł .  Stowarzyszenie  Sampo 
przeznaczyło na ten cel 25.000 zł a Gmina 
Barcin udzieliła 63.318,60 zł dotacji. W ciągu 
dekady przy rozładunku i dystrybucji żywno-
ści pracowało 500 wolontariuszy. Między-
narodowy Dzień Wolontariusza obchodzony 
jest 5 grudnia.

Jarosław Drozdowski

Fachowcy 

od uzależnień

Burmistrz Michał Pęziak powołał 
nową Gminną Komisj i  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Barcinie. Od 30 października 2019 
roku komisja pracuje w składzie: 
Przewod niczący  k omis j i  Anna 
Rucińska – Niesyn, sekretarz Marlena 
Czerwiak oraz członkowie Krystyna 
Bartecka, Magdalena Kończal, Maria 
Kowalska-Bembenek, Małgorzata 
Kwapisz-Brokos, Daniel Maciejewski, 
Bartłomiej Uszko i Alicja Wiczewska. 
Po wielu latach pracę w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Barcinie zakończyli 
Krystyna Błaszak, Barbara Krause, 
Izabella Kruszyńka i Piotr Kocikowski. 
GKRPA planuje, inicjuje, opiniuje, 
nadzoruje i ocenia realizację celów i 
zadań Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcie na str. 4
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Grand Prix Koła w wędkarstwie 

spławikowym

3 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie 
Zarządu Koła nr 71 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Barcinie. Obradom prze-
wodniczył Prezes Jarosław Drozdowski, a 
udział wzięli Wiceprezes Andrzej Kowalczyk, 
Skarbnik Tomasz Słomowicz, Gospodarz Koła 
Dawid Krawczyk i Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Krzysztof Zalewski. W trakcie 
spotkania podsumowano tegoroczną 
działalność, przygotowano preliminarz 
budżetowy na 2020 rok oraz arkusz oceny 
koła opisując kryteria finansowe, orga-
nizacyjne, sportowe, pracę z dziećmi i 
młodzieżą, ochronę i zagospodarowanie wód 
oraz działalność wędkarzy związaną z opieką 
nad Jeziorem Gwiazda. Zarząd Koła Nr 71 PZW 
w Barcinie podsumował Grand Prix Koła 2019 

w wędkarstwie spławikowym. W tym roku w 
ramach sportowej rywalizacji  zawody 
wędkarskie odbyły się na kanale noteckim w 
Łabiszynie i Antoniewie oraz dwukrotnie na 
rzece Noteć w Barcinie. Do ustalenia kla-
syfikacji końcowej Grand Prix Koła Nr 71 PZW 
w Barcinie w wędkarstwie spławikowym za 
2019 rok, zaliczone zostały wyniki trzech z 
czterech konkursów z udziałem zawodnika. 
W 2019 roku sklasyfikowano następujących 
wędkarzy: 1) Tomasz Słomowicz – 4 pkt., 2) 
Dawid Krawczyk – 6 pkt., 3) Waldemar Nosek 
– 12 pkt., 4) Ryszard Kokocha – 13 pkt., 5) 
Sławomir Cudo – 17 pkt. (9550 gram), 6) Jakub 
Antczak – 17 pkt. (8100 gram), 7) Mirosław 
Nosek – 20 pkt., 8) Andrzej Wiśniewski – 22 
pkt., 9) Marian Wieczorek – 25 pkt., 10) 

Andrzej Kowalczyk – 26,50 pkt. i 11) Henryk 
Jendrzejczak – 28 pkt.  W niektórych 
konkursach cyklu uczestniczyli też koledzy 
Krzysztof Zalewski, Jan Kokocha i Janusz 
Kwiatkowski. Nagrody rzeczowe dla skla-
syfikowanych wędkarzy wręczone zostaną 
podczas Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Sprawozdawczego w 2020 roku.

Jarosław Drozdowski

Cukrzyca: 

chroń swoją rodzinę

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą, którego celem jest zwiększenie 
świadomości społeczeństwa odnośnie przyczyn, 
objawów, sposobu leczenia i powikłań zwią-
zanych z cukrzycą. Z powodu stresu, pośpiechu, 
tempa życia, nieodpowiedniego odżywiania, 
braku aktywności fizycznej i otyłości, ludzie 
narażeni są na powszechne i spowodowane 
rozwojem cywilizacji choroby XXI wieku. Liczba 
przypadków cukrzycy stale wzrasta. Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie 
odpowiedzialna za gminną kampanię infor-
macyjną na 14 listopada 2019 roku zorganizowała 
spotkania uczniów klas IV – VIII w Barcinie i 
Piechcinie z panią dietetyk Darią Kosmecką, która 
pracuje na stanowisku Promocji Zdrowia i 
Profilaktyki w oddziale wojewódzkim NFZ w 
Bydgoszczy. Nauczyciele i uczniowie placówki 
pozyskali specjalistyczne materiały informacyjno-
edukacyjne oraz wykonali ulotki, prezentacje, 
piramidy zdrowia i krzyżówki do przygotowania 
tematycznych kącików, gazetek i lekcji wycho-
wawczych, biologii lub przyrody w placówkach 
oświatowych gminy Barcin. Dzieci i młodzież 
obejrzeli film pt: „Cukrzyca – przewodnik dla 
rówieśników” lub prezentację pt: „Czym jest 
cukrzyca?”. W tym szczególnym dniu obowią-
zywał kolor niebieski (blue) – błękitne koło jest 
symbolem walki z cukrzycą. Od wielu lat Gmina 
Barcin finansuje poradnię diabetologiczną w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej oraz wspiera Koło terenowe 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Barcinie 
w walce z wyzwaniami stawianymi przez cukrzycę 
– niezakaźną epidemię XXI wieku. W 2019 roku 
samorząd lokalny przekazał SPZOZ Barcin 42.000 
zł na świadczenie porad diabetologicznych i 6.000 
zł na koszty obsługi i badań diagnostycznych. W 
okresie od 15 marca do 31 grudnia 2019 roku Koło 
terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Cuk-
rzyca nie odpuszcza” o wartości 3.500 zł, które 
obejmuje edukację prozdrowotną, badania 
przesiewowe glikemii i ciśnienia tętniczego krwi, 
prelekcje, spotkania i imprezy o charakterze 
integracyjno-wypoczynkowym. W 2018 roku Gmi-
na Barcin otrzymała Statuetkę „Zdrowy Samo-
rząd” za programy szczepień profilaktycznych 
przeciwko zakażeniom pneumokokowym i 
wirusem HPV oraz poradnictwo diabetologiczne. 
Doceniono skuteczną realizuję zadań związanych 
z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją 
zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i ich 
czynników ryzyka.

Jarosław Drozdowski

5

Najlepsza biblioteka w Polsce
28 listopada 2019 roku w Pałacu 

Krasińskich w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala, w trakcie której ogłoszono 
wyniki IX Rankingu bibliotek 2019 
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. W 
ogólnopolskim zestawieniu pierwsze 
miejsce w Polsce zajęła Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. 
Jakuba Wojciechowskiego. Pamiątkowy 
dyplom dla książnicy i władz samorzą-
dowych z rąk organizatorów – prof. 
Krzysztofa Koehlera, wicedyrektora 
Instytutu Książki, Mateusza Adamkow-
skiego, dyrektora Departamentu Me-
cenatu Państwa MKiDN i Marcina Pia-
seckiego, redaktora zarządzającego 
„Rzeczpospolitej” – odebrały dyrektor 
biblioteki Grażyna Szafraniak i Prze-
wodnicząca Komisja Budżetu, Prawa i 
Porządku Publicznego Teresa Wilk. W 
Pałacu Rzeczypospolitej zgromadzili się 
przedstawiciele samorządów i bibliotek 
z pierwszej dziesiątki rankingu oraz lide-
rzy województw. Placówka z Barcina 
zdobyła też tytuł najlepszej biblioteki w 
województwie kujawsko-pomorskim. 
Na pytanie dziennikarza „Rzeczpospo-
litej” co sprawia, że od kilku lat Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
znajduje się w pierwszej dziesiątce 
rankingu, dyrektor Grażyna Szafraniak 
odpowiedziała: „Myślę, że jest to suma 
kilku działań. Najważniejszą są oczy-
wiście zbiory, nowy, oczekiwany przez 
czytelników księgozbiór jest podstawą 
dobrego funkcjonowania książnicy. 
Bardzo ważne są też dialog z czytel-
nikiem i lokalnym społeczeństwem, 
otwartość na współpracę z instytucjami, 
a także szeroka i różnorodna oferta 
kulturalno-edukacyjna dostosowana dla 
wszystkich grup. Myślę, że wiele biblio-
tek w Polsce doskonale to rozumie i 
stara się wszystkie te działania reali-
zować.” Ranking powstał na postawie 
760 ankiet oraz danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego. Od 2012 roku 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Barcin znajduje się w czołowej dzie-
siątce Rankingu bibliotek. W latach 2014, 
2015, 2016 i 2019 zajmowała pierwsze 
miejsce w zestawieniu, którego celem 
jest poprawa czytelnictwa w Polsce.

Jarosław Drozdowski
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Jarosław Drozdowski

5

Najlepsza biblioteka w Polsce
28 listopada 2019 roku w Pałacu 

Krasińskich w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala, w trakcie której ogłoszono 
wyniki IX Rankingu bibliotek 2019 
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. W 
ogólnopolskim zestawieniu pierwsze 
miejsce w Polsce zajęła Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. 
Jakuba Wojciechowskiego. Pamiątkowy 
dyplom dla książnicy i władz samorzą-
dowych z rąk organizatorów – prof. 
Krzysztofa Koehlera, wicedyrektora 
Instytutu Książki, Mateusza Adamkow-
skiego, dyrektora Departamentu Me-
cenatu Państwa MKiDN i Marcina Pia-
seckiego, redaktora zarządzającego 
„Rzeczpospolitej” – odebrały dyrektor 
biblioteki Grażyna Szafraniak i Prze-
wodnicząca Komisja Budżetu, Prawa i 
Porządku Publicznego Teresa Wilk. W 
Pałacu Rzeczypospolitej zgromadzili się 
przedstawiciele samorządów i bibliotek 
z pierwszej dziesiątki rankingu oraz lide-
rzy województw. Placówka z Barcina 
zdobyła też tytuł najlepszej biblioteki w 
województwie kujawsko-pomorskim. 
Na pytanie dziennikarza „Rzeczpospo-
litej” co sprawia, że od kilku lat Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
znajduje się w pierwszej dziesiątce 
rankingu, dyrektor Grażyna Szafraniak 
odpowiedziała: „Myślę, że jest to suma 
kilku działań. Najważniejszą są oczy-
wiście zbiory, nowy, oczekiwany przez 
czytelników księgozbiór jest podstawą 
dobrego funkcjonowania książnicy. 
Bardzo ważne są też dialog z czytel-
nikiem i lokalnym społeczeństwem, 
otwartość na współpracę z instytucjami, 
a także szeroka i różnorodna oferta 
kulturalno-edukacyjna dostosowana dla 
wszystkich grup. Myślę, że wiele biblio-
tek w Polsce doskonale to rozumie i 
stara się wszystkie te działania reali-
zować.” Ranking powstał na postawie 
760 ankiet oraz danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego. Od 2012 roku 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Barcin znajduje się w czołowej dzie-
siątce Rankingu bibliotek. W latach 2014, 
2015, 2016 i 2019 zajmowała pierwsze 
miejsce w zestawieniu, którego celem 
jest poprawa czytelnictwa w Polsce.

Jarosław Drozdowski



6

W dniu 11.03.2019 r. Gmina Barcin złożyła na konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19, wniosek o 
dofinansowanie projektu „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi” w ramach 
Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i 
rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 29.10.2019 r. 
Wartość projektu – 507.835,00 zł 
Wartość dofinansowania (wkład UE) – 431.659,75 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

Celem głównym projektu jest udostępnienie 17 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku 
w Barcinie a poprzez to zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3, zamieszkujących gminę Barcin.

Grupę docelową stanowi 17 osób z gminy Barcin o statusie: osoby bezrobotnej lub osoby biernej 
zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 
3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy z 26.06.1974 r.–Kodeks Pracy lub 
osoby pracującej, sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (m.in. której w okresie opieki nad 
dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnionej na czas określony, pracującej będącej w 
trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu ustawy Kodeks 
Pracy). 

Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie 
gminy Barcin poprzez utworzenie 17 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w żłobku w Barcinie. Z opieki w żłobku 
będą mogły skorzystać dzieci z gminy Barcin od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, których jeden 
z rodziców wpisuje się w grupę docelową i spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu. W ramach 
projektu będą ponoszone wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 17 nowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w gminie Barcin. Dzieci objęte będą opieką pielęgnacyjną, edukacyjną przez 
prowadzenie zadań zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb dziecka, a także poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka. 
Rodzice będą zwolnieni z opłat za wyżywienie dziecka w żłobku.

Projekt realizowany w okresie 02.01.2020 – 30.06.2021.
Z opieki dla dziecka w żłobku w ramach projektu można skorzystać od 03.02.2020 r. do 30.06.2021 r. 
pod warunkiem spełniania kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ Z DNIEM 02.01.2020 R. 
Szczegółowe informacje na www.barcin.pl zakładka dotacje dla gminy/ Rodzic pracuje, dziecko się 
bawi – żłobek w Barcinie to sprawi. 
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