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W dniu święta pracowników oświaty stanowiącego jeden z
najważniejszych i najpiękniejszych momentów roku szkolnego,
przedstawiciele władz samorządowych spotkali się z nagrodzonymi
nauczycielami i dyrektorami. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Wojtkowiak i Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski, w asyście
Kierownika Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Agnieszki
Antczak, wręczyli nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz aktywne
wykonywanie pozostałych celów i zadań postawionych przed
szkołami i przedszkolami.
Gminne nagrody dla nauczycieli otrzymali: Ewa Gościńska, Halina
Pietrzak i Michał Szaforz z Zespołu Szkół w Barcinie, dyrektor Iwona
Kausa i Agnieszka Mielcarek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr.
Stanisława Krzysia w Barcinie, Arleta Jakubowska ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie, Małgorzata Smok ze
Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Hanna Rydlewska z Przedszkola nr 3

w Barcinie i Sylwia Hoffmann-Sobczak – Dyrektor Przedszkola nr 2 w

Barcinie.

W okolicznościowym adresie burmistrz Michał Pęziak i przewodniczący

Janusz Wojtkowiak podziękowali pracownikom oświaty za pomoc i

wsparcie w realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji

publicznej. W Dniu Edukacji Narodowej samorządowcy podkreślili, że

postawa i zaangażowanie nauczycieli i osób związanych ze

szkolnictwem w Gminie Barcin, pozwalają przedszkolakom, uczniom i

licealistom czerpać radość ze zdobywania wiedzy, wysiłku fizycznego,

poznawania świata, pielęgnowania zainteresowań i życia

społeczności szkolnej.

W 2021 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Monika

Łukomska z Zespołu Szkół w Barcinie a Medal Złoty za Długoletnią

Służbę przyznano Małgorzacie Smok ze Szkoły Podstawowej w

Mamliczu i Katarzynie Tomiczak – Dyrektor Przedszkola w Piechcinie.
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25- lecie Środowiskowego Domu Samopomocy25- lecie Środowiskowego Domu Samopomocy
Halo, Halo Barcin!

Kłaniamy się nisko i zapraszamy do podróży po
kartach historii. Pozwólcie, że opowieść, którą
przytoczymy będzie dotyczyła nas samych. Jeśli
jesteście gotowi - zaczynamy! Na Starym Mieście w
sąsiedztwie kamiennic, nad samą Notecią, jest
miejsce, z pozoru nieróżniące się od innych.
Usytuowanewcichym zakątku, swoją obecnością nie
zwraca uwagi przechodniów. Choć dla jednych
niezauważone, niepozorne dla innych stanowi drugi
Dom. Korzystają z niego osoby z zaburzeniami
psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Od października 1996 roku miejsce to działa na rzecz
drugiego człowieka pomagając
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i
rozwiązywaniu codziennych problemów. Jego celem
jest wspieranie Uczestników i ich rodzin oraz
kompensowanie skutków niepełnosprawności w
sferze zdrowia psychicznego. Poprzez stosowanie
różnorodnych treningów, edukację zdrowotną,
poradnictwo psychologiczne oraz socjalne,
prowadzonych głównie w oparciu o pracownie
terapeutyczne, takie jak: socjoterapeutyczna,
komputerowa, plastyczna, edukacyjna, krawiecka,
teatralno-muzyczna, stolarska i terapii ruchem, rozwĳa
zdolności, zainteresowania, uczy samodzielności i
życia w społeczeństwie. Czy już kojarzycie to miejsce?
Jeśli tak to bardzo nammiło! Jeśli nie to pozwólcie, że
się przedstawimy: Środowiskowy Dom Samopomocy
przy ulicy Kościelnej 15 w Barcinie! Witajcie! W tym
roku obchodzimy Jubileusz 25–lecia działalności

placówki. Brzmi poważnie! Przecież to ĆWIERĆWIEKU.

Jesteśmy zarówno przestraszeni szybkością z jaką

płynie czas, ale też ogromnie dumni, że powstaliśmy

jako jedna z pierwszych placówek w województwie.

Na przestrzeni tych wielu lat w naszym domu

zachodziły ogromne zmiany, a ile osób przekroczyło

jego progi – trudno zliczyć. Kilka z nich jest z nami od

początku, inni dołączyli w późniejszym czasie. Część

przychodziła i odchodziła wybierając dla siebie inną

drogę. Od początku powstania stanowisko

kierownicze piastowało pięć osób. Pierwszą z nich

byłaMaria Zwolenkiewicz, następnie Anna Szafraniak,

Halina Hajdyła, Jarosław Kucharski,

a obecnie pieczę nad placówką sprawuje Agnieszka

Kaniuka, którą przez pewien czas zastępowała

Aurelia Jamroży. Co warte podkreślenia, bez względu

na ilość czasu spędzonego w ŚDS, każda osoba

wniosła cząstkę siebie – cegiełkę, dzięki której

zbudowaliśmy nasz Dom. Miejsce, które scala ludzi

zamiast dzielić, przeciwstawia się wykluczeniu

społecznemu osób z niepełnosprawnościami,

pokazuje, że każdy zasługuje na szczęście,

współpracuje z lokalną społecznością i innymi

placówkami wsparcia dziennego z całego

województwa, bierze udział w akcjach

charytatywnych – jest otwarte na drugiego

człowieka.

Emerytowany strażak
30 września 2021 roku pan Bogdan Makowski, od 25
lat pracujący najpierw na stanowisku Komendanta
Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie, a później
Komendanta Gminnego Ochrony
Przeciwpożarowej, zakończył aktywność
zawodową i przeszedł na emeryturę. W trakcie
okolicznościowej uroczystości Burmistrz Barcina
Michał Pęziak i Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Wojtkowiak podziękowali panu Bogdanowi
Makowskiemu za realizację zadań własnych gminy
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli, ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej. Samorządowcy docenili
skuteczną i bezpieczną walkę komendanta z
pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
zagrożeniami, harmonĳną współpracę z Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
koordynację działań ratowniczo-gaśniczych,
działalność w strukturach gminnych, powiatowych i
wojewódzkich Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pan Bogdan Makowski kierując się rodzinnymi
tradycjami, związał się ze strażą pożarną w 1978
roku, gdy wstąpił do Szkoły Chorążych Pożarnictwa
w Poznaniu. Po jej ukończeniu podjął pracę w
Legnicy, potem został przeniesiony do Szubina. W
1987 roku wstąpił w szeregi OSP Kcynia. Pracę na
stanowisku Komendanta Gminnej Straży Pożarnej w
Barcinie podjął w 1996 roku i kierował jednostką
budżetową do jej likwidacji. Od 1 lipca 2019 roku był
Komendantem Gminnym Ochrony
Przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie.
Ofiarna służba i działalność społeczna pana
Bogdana Makowskiego została wyróżniona

najwyższymi odznaczeniami państwowymi,
resortowymi i organizacyjnymi, takimi jak Złoty Krzyż
Zasługi, Srebrna odznaka „Zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej”, Złoty Znak Związku OSP RP,
medal Zasłużony dla OSP Barcin, Złoty Kask i tytuł
Strażak Roku 2012 Powiatu Żnińskiego. Jego
postawa i dokonania stanowią przykład dla druhów
i druhen chcących nieść bezinteresowną pomoc
ludziom i służyć Ojczyźnie.

20.lecie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

9 września 2021 roku w Przystani Powiat Nakielski
odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia powstania i
działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W
uroczystościach w Nakle nad Notecią wziął udział
Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Uczestnicy
jubileuszu, których przywitał Prezes ZMiGN Sławomir
Napierała, odebrali statuetki Przyjaciela Noteci oraz
podziękowania, podpisali deklarację
kontynuowania działalności ZMiGN, uhonorowali
Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzeja
Królikowskiego, zapoznali się ze sprawozdaniem z
działalności w latach 2000-2020, wysłuchali
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej pod batutą Zbigniewa Rydelskiego
oraz odbyli rejs statkiem „Władysław Łokietek” po
Noteci.
Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich działa w
składzie Prezes Sławomir Napierała, Wiceprezes
Andrzej Tadla, Sekretarz Wojciech Oskwarek,
Skarbnik Rafał Sroka oraz członkowie Michał Pęziak,
Bartosz Niezborała i Andrzej Wiśniewski. Związek

Miast i Gmin Nadnoteckich tworzą: Barcin, Białe
Błota, Białośliwie, Gmina Czarnków, Miasto
Czarnków, Drawsko, Drezdenko, Krzyż Wlkp., Nakło
nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Pakość, Santok,
Sicienko, Stare Kurowo, Ujście, Wieleń, Zwierzyn;
powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, gorzowski,
nakielski, pilski; członkowie wspierający i honorowi:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr.
Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
Cele stowarzyszenia poza wspieraniem idei
samorządu terytorialnego i integracją wspólnot
lokalnych, obejmują przede wszystkim dążenie do
gospodarczego, kulturowego i turystycznego
rozwoju Miast i Gmin Nadnoteckich, inicjowanie i
wspieranie działań, zmierzających do przywrócenia
jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury
komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i
sportowej oraz utrzymanie walorów przyrodniczych i
krajobrazowych Noteci.

Jubileusz w Nakle - fot. Szymon Niemczewski z UMiG w Nakle nad NoteciąJubileusz w Nakle - fot. Szymon Niemczewski z UMiG w Nakle nad Notecią
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100 lat pani Pauliny

Mieszkanka Złotowa pani Paulina Szczygielska
urodziła się 29 września 1921 roku na kresach
wschodnich we wsi Wołczków nad Dniestrem. W
dniu 100 urodzin jubilatkę odwiedzili Burmistrz Barcina
Michał Pęziak, Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Wojtkowiak, Przewodniczący Gminnej Rady

Seniorów Andrzej

Szczepański i Sołtys

Złotowa Tomasz Biel. W

imieniu władz lokalnych,

środowiska seniorów,

mieszkańców gminy i

sołectwa samorządowcy

złożyli okolicznościowe

życzenia, wręczyli

upominek i kwiaty. Pani

Paulina od 1946 roku

wspólnie z mężem

Kasprem prowadziła gospodarstwo rolne

w Złotowie, wychowała trzech synów Stanisława,

Zbigniewa i Mariana oraz córkę Mieczysławę.

Doczekała ośmioro wnucząt i trzynaścioro

prawnucząt. Życie pani Pauliny naznaczone zostało

przeżyciami okupacyjnymi i przesiedleniem.

Jarosław DrozdowskiJarosław Drozdowski
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Aktywny weekend

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji doceniając
zapał pasjonatów turystyki wodnej i rowerowej oraz
wykorzystując potencjał wypożyczalni sprzętu
sportowego, zorganizował akcję sprzątania Noteci i
rodzinną wycieczkę rowerową.
W sobotę 25 września br. 27 osób dbających o
środowisko naturalne spotkało się na stanicy
żeglarskiej Neptun w Barcinie. Jedna z grup
wysprzątała trakt spacerowy nad Notecią. Druga
cześć mieszkańców gminy skorzystała ze sprzętu
wodnego i zebrała odpady z rzeki i trzcin od
przystani w kierunku ujścia Noteci do Jeziora
Wolickiego. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był
pan Hubert Łukomski. Gminna spółka zapewniła
nieodpłatnie kajaki i rowery wodne, worki na śmieci
i rękawiczki ochronne a na zakończenie
przygotowała ognisko z pieczonymi ziemniakami.

W niedzielę 26 września br. grupa 25 osób wzięła

udział w wycieczce rowerowej na trasie od stadionu

w Barcinie do bazy nurkowej w Piechcinie i z

powrotem. Rowerzyści skorzystali ze ścieżki

rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251,

przebiegającej przez miejscowości Krotoszyn i

Sadłogoszcz, podziwiając naturalne walory

przyrodnicze, kulturowe i przemysłowe gminy. W

Bazie Nurkowej Piechcin uczestnicy wypili napoje i

zjedli posiłek regeneracyjny. Inicjator rajdu pan

Janusz Krause zaplanował dodatkowo spacer

wokół malowniczego kamieniołomu, w którym białe

wapienne skały kontrastują z czystą lazurową wodą.

Do Barcina rowerzyści wrócili drogą gminną

prowadzącą przez las.

7 października 2021r. w godzinach 16:00-18:00 na
Hali Widowiskowo-Sportowej w Barcinie odbyły się
kolejne szczepienia przeciwko COVID-19.
Mieszkańcy gminy mogli zaszczepić się
dwudawkowym Pfizerem lub jednodawkową
szczepionką Johnson&Johnson. Organizatorami
tego wydarzenia było Pomorsko-Kujawskie

Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej "SAMPO" w
Barcinie wraz z Zespołem Szkół w Barcinie.
Szczepień dokonywała firma BOCIAN-MED ze Żnina.
Nad porządkiem w miejscu szczepień czuwali: asp.
sztab. Tomasz Stefański, Prezes „SAMPO” –
Włodzimierz Osuch oraz pracownik Zespołu Szkół –
Pan Piotr Pilarski.

Włodzimierz OsuchWłodzimierz Osuch

Jarosław DrozdowskiJarosław Drozdowski
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W niedzielę 19 września br. w Barcinie odbyły się VI
Drużynowe Spławikowe Zawody Wędkarskie „O
Puchar Noteci” zorganizowane przez Związek Miast
i Gmin Nadnoteckich oraz Gminę Barcin. Na rzece
Noteć gospodarze z Koła Nr 71 Polskiego Związku
Wędkarskiego w Barcinie rywalizowali z wędkarzami
z gmin Czarnków, Nakło nad Notecią, Zwierzyn,
Stare Kurowo, Wieleń i miasta Czarnkowa.
Konkursowi patronowali Prezes ZMiGN Sławomir
Napierała oraz Burmistrz Barcina Michał Pęziak
Wyniki zawodów wędkarskich o Puchar Noteci:
1. Gmina Barcin – Tomasz Słomowicz,
Ryszard Kokocha, Dawid Krawczyk – 5 pkt.
2. Gmina Czarnków – Mariusz Garstka,
Wojciech Pacanowski, Mieczysław Zawadzki – 8,5
pkt.
3. Gmina Nakło nad Notecią – Krzysztof
Kęsik, Tomasz Jopek, Mariusz Andrysiak – 10,5 pkt.
4. Gmina Wieleń – Adrian Bałamut,
Adam Brzeziński, Leszek Szymański – 11 pkt.
5. Gmina Zwierzyn – Grzegorz Krzysiek,
Jarosław Borysowski, Robert Gruszecki – 12 pkt.
6. Miasto Czarnków – Daniel Mielniczuk,
Łukasz Majewski, Sebastian Sabat – 18 pkt.
7. Gmina Stare Kurowo – Roman
Berkowski, Krzysztof Skorupski, Wieczysław Kozłowski
– 19 pkt.
W podsumowaniu i oficjalnym ogłoszeniu wyników
w Stanicy Żeglarskiej „Neptun” uczestniczyli pani
Hanna Forbrich, Dyrektor Biura ZMiGN i pani Jolanta
Maślanka, Księgowa ZMiGN, pan Janusz
Wojtkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej i pan
Hubert Łukomski, Zastępca Burmistrza Barcina.
Uczestnikom wręczono puchary, dyplomy,
podziękowania i nagrody. Przez cztery godziny

rywalizacji złowiono łącznie 163 kg ryb. Statuetka za
największą rybę – leszcza o długości 33 cm – trafiła
do Krzysztofa Kęsika, a najwięcej – 15,05 kg – złowił
Adrian Bałamut. Zawody wędkarskie o Puchar
Noteci przeprowadziła komisja sędziowska w
składzie Jarosław Drozdowski, Andrzej Kowalczyk,
Waldemar Nosek i Andrzej Wiśniewski. Konkurs
zorganizowano w uzgodnieniu z Prezesem
Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o.

Puchar Noteci dla Gminy Barcin

Zaszczep się z SAMPOZaszczep się z SAMPO

Srebrny Krzyż Zasługi EGS

18 września 2021 r. w Piechcinie odbył się turniej
strzelecki o „Puchar Pałuk” pod honorowym
patronatem Burmistrza Barcina. Rywalizację na
strzelnicy brackiej poprzedziła uroczystość
wręczenia bratu Czesławowi Michalskiemu
Srebrnego Krzyża Zasługi Europejskiej Wspólnoty
Historycznych Strzelców (EGS). Wyjątkowe
odznaczenie przekazał pan Krzysztof Larski, Prezes
Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezesa Seniora Piechcińskiego Bractwa Kurkowego
brata Czesława Michalskiego doceniono „w
uznaniu zasług wewielkim dziele realizowania celów

Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców”,
jako „motywację i zobowiązanie do dalszej ze
wszystkich sił pracy dla Wiary, Tradycji i Ojczyzny w
Europie”.
Władze samorządowe Gminy Barcin reprezentował
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie
Paweł Ratajczak, który podkreślił, że cieszące się
uznaniem w Europie wyróżnienie jest
podsumowaniem wieloletniej aktywności
obywatelskiej pana Czesława Michalskiego –
Zasłużonego dla Gminy Barcin i Powiatu Żnińskiego,
która doprowadziła do odnowienia obyczajów
i tradycji brackich w Piechcinie.

KINO BARĆ
MdK

SPRAWDŹ KIEDY GRAMY W LISTOPADZIE

WWW.MDKBARCIN.COM.PL

LISTOPAD

BARĆ FILM FESTIWAL

6-7.11.2021
19-21.11.2021

26-28.11.2021



Dwa weekendy – dwa Pikniki

Zakończenie sezonu żeglarskiego 2021

Barć Film FestiwalW Mamliczu w dniach 12.09.2021r. oraz 26.09.2021r.
odbyły się Pikniki ,,Szczepimy się z KGW. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Mamliczu dołożyły wszelkich
starań , żeby ten czas umilić wszystkim przybyłym . W
czasie festynów można było spróbować
wyśmienitych potraw serwowanych przez Panie z
Koła Gospodyń. Było wiele atrakcji dla dzieci i
dorosłych. Były konkursy i zabawy , animacje dla
dzieci ,dmuchańce, wata cukrowa , paintballzone,
malowanie samochodu oraz wiele konkursów
związanych z ,,ziemniakiem”, konkurs ,,dojenia
krowy, oraz konsultacje prowadzone przez Panie:
Radną Rady Miejskiej w Barcinie p. Agnieszkę
Sulecką oraz ODR Minikowo p. Gabrielę Feliksiak.

Szkolenie prowadziły Panie kosmetyczki,
wykonywały zabiegi oraz mówiły o pielęgnacji
twarzy i dłoni. .Owocowe szaszłyki wykonywały
Panie z ,,Owocowego Ogrodu.’ Nagłośnienie
imprez zapewnił MDK w Barcinie. W czasie Pikników
można było zaszczepić się przeciw Covid - 19
szczepionkami Pfizer oraz Johnson&Johnson.
Integracja i zabawa dla mieszkańców oraz gości
była możliwa dzięki współpracy oraz
dofinansowaniu pozyskanemu z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żninie.
Wszystkim bardzo dziękujemy Koło Gospodyń
Wiejskich w Mamliczu.

W roku 2019 powołaliśmy do życia festiwal filmowy
Barć Film Festiwal. Pierwsza edycja festiwalu

spotkała się z dużym zainteresowaniem twórców
oraz publiczności, która uwierzyła słowom poety, że
najlepsze są małe kina, a X Muza jest czymś
magicznym i w konsekwencji potrafi zmieniać nasze
spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.
Podejmując się wyzwania jakim jest organizacja
festiwalu pokazujemy piękno kina, odkrywając jego
tajemnice poprzez spotkania z twórcami. W tym
roku naszymi gośćmi będą Katarzyna Figura, Lech

Dyblik, Marian Dziędziel, Tomasz Ziętek oraz Łukasz

Maciejewski.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, II

edycja Barć Film Festiwalu odbędzie się w dniach

19-21 listopada. Repertuar opierał się będzie na

trzech najważniejszych filarach. Pierwszym z nich

będzie podsumowanie rocznego dorobku polskiego

filmu fabularnego i dokumentalnego. Drugim, obraz

regionów w kinematografii całego świata. Ostatnią

sekcją festiwalowych pokazów będzie konkurs

polskich filmów krótkometrażowych, jako soczewka

skupiająca najważniejsze tematy polskiej

współczesności. Ostatecznie spośród blisko 120

tytułów zgłoszonych do konkursu, zaprezentujemy

32 filmy.

Wspólnym mianownikiem wszystkich działań

festiwalowych, osią myślenia o imprezie jest idea

społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważonego

rozwoju, ekologii, na co wskazuje już sama nazwa

festiwalu.

Festiwal to inicjatywa, która chce łączyć to, co

najlepsze i aktualne w polskim kinie z oryginalnością

spojrzenia na tradycje regionów w kinematografii

całego świata.

Na początku listopada opublikujemy szczegółowy

program projekcji, spotkań z naszymi gośćmi. Już

teraz możemy zdradzić, że wiele punktów programu

będzie bezpłatnych na które obowiązywać będą

bezpłatne wejściówki.

9 października 2021 roku barcińscy żeglarze
oficjalnie zakończyli Sezon Żeglarski 2021.
Uroczystość rozpoczęła W-ce prezes Klubu
Żeglarskiego NEPTUN Elżbieta Pałka, witając
szanownych gości, którzy odpowiedzieli na
zaproszenie, a przede wszystkim przedstawicieli
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w
Barcinie oraz brać żeglarską.
Następnie zaproszeni goście zostali zapoznani ze
sprawozdaniem z działalności klubu w 2021 roku.
Barcińscy żeglarze rozpoczęli sezon żeglarski już zimą
remontując pomieszczenia socjalne w stanicy oraz
remontując i konserwując jachty, by na wiosnę były
gotowe do pływania.
W kwietniu jachty zwodowano i rozpoczęto sezon
żeglarski od zorganizowania i przeprowadzenia
kursu motorowodnego dla mieszkańców Gminy
Barcin oraz gmin ościennych.
Kolejną inicjatywą, w organizację której włączyli się
członkowie klubu był plener rzeźbiarski którego

organizatorami byli: Sołectwo Knieja i Miejski Dom
Kultury.
Członkowie klubu w ramach współpracy ze
środowiskiem mieszkańców starego miasta
zorganizowali rejsy po rzece Noteć w ramach
festynu organizowanego przez parafię Św. Jakuba
Większego w Barcinie.
Klubowy Dzień Dziecka został zorganizowany we
współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Barcin. Podczas imprezy dzieci miały możliwość
uczestniczenia w różnorodnych konkursach oraz
przejażdżkach jachtem po rzece. Dla wszystkich
uczestników imprezy klub przygotował słodki
poczęstunek, kiełbaski z grilla oraz prezenty dla
dzieci.
W czerwcu klub zorganizował 3 -dniowy rejs do
Kruszwicy. Uczestniczyło w nim 15 członków klubu na
5 jachtach. Również w czerwcu klubowicze mieli
okazję uczestniczyć w tygodniowym rejsie po morzu
Bałtyckim. Rejs zorganizowany był w ramach
integracji środowiska żeglarskiego z Barcina, Szubina

i Bydgoszczy.Wsierpniu klubwystawił 5 załógw regatach
organizowanych przez Yacht Klub Inowrocław
naprzystaniw Łącku.
W regatach klubowicze zajęli następujące miejsca:
W klasie OMEGA:
II miejsce – sternik Rafał Safijan
IV miejsce – sternik Sebastian Muszyński
V miejsce – sternik Krzysztof Stróżewski
VI miejsce – sternik Paweł Pawłowski
W klasie ORION:
V miejsce - sternik Marcin Woźniak.
Przez cały sezon były także organizowane wspólne
wypłynięcia klubowiczów na jeziorach pałuckich.
We wrześniu klub zorganizował spotkanie
integracyjne dla żeglarzy z zaprzyjaźnionych klubów
pod hasłem: Święto Pieczonego Ziemniaka oraz
rozpoczęto przygotowania do zakończenia sezonu
żeglarskiego porządkując hangar i wyciągając
część jachtów już na ląd.
W ramach współpracy z innymi organizacjami i
stowarzyszeniami na terenie stanicy gościliśmy
Związek Gmin Nadnoteckich oraz Koło Wędkarskie

nr 71 z Barcina, którzy byli organizatorami zawodów

wędkarskich na rzece Noteć.

Jako klub włączyliśmy także w organizację

zawodów wędkarskich organizowanych na Łowisku

Barcin.

Warto także wspomnieć, że klub włącza się także w

różne akcje charytatywne. W sezonie zimowym

żeglarze włączyli się bardzo aktywnie w działalność

charytatywną na rzecz małej Celinki z Szubina.

Przygotowywali Bożonarodzeniowe pierniki oraz

stroiki Wielkanocne.

Po zapoznaniu uczestników spotkania ze

sprawozdaniem z działalności klubu w 2021 roku,

Prezes klubu wręczył podziękowania członkom

klubu, którzy bardzo aktywnie włączyli się

działalność statutową stowarzyszenia.

Sezon żeglarski 2021 został podsumowany i

uwieńczony opuszczeniem bandery.

Justyna PałkaJustyna Pałka
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Noc bibliotek

Artystyczne prezentacje

Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL

Pokaz mody prosto z PRL

29 września 2021 roku w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Barcinie odbyło się kolejne spotkanie
w ramach Projektu „Biblioteczne rozmowy przy
kawie – wokół PRL”. Tym razem w książnicy gościł
Roman Czejarek, pochodzący ze Szczecina
dziennikarz, prezenter, konferansjer, publicysta.
Związany z Radiową Jedynką i popularną audycją
„Lato z Radiem”, która jest ze słuchaczami już 50 lat.

Po raz pierwszy zaistniała na antenie 1 lipca 1971
roku, a jej pomysłodawcą i pierwszym
prowadzącym był Aleksander Tarnawski.
Początkowo był to 15-minutowy przegląd wydarzeń
wakacyjnych w Polsce. W 1972 roku „Lato z Radiem”
nie było emitowane. Natomiast w 1973 roku wróciło
już jako wielogodzinne pasmo z informacjami
i dobrą muzyką nadawane na żywo. W sygnale
początkowym audycji puszczano zapowiedzi w 6
różnych językach.

Przychodzącą na spotkanie publiczność witała
Polka Dziadek - utwór, który jest rozpoznawalnym
znakiem muzycznym programu.

Roman Czejarek swoją swobodną i otwartą
osobowością ujął zebranych od pierwszych słów.

Opowiadał o tym, jak to się stało, że został
dziennikarzem, o swoich początkach w zespole
„Lata z Radiem”, o pracy w rozgłośni w okresie PRL,
o audycji, która biła rekordy radiowej popularności
oraz o fenomenie działania mediów. Otwarcie
mówił, że gdyby nie „Lato z Radiem” to nie byłoby
podróży i ciekawych wspomnień. Podzielił się
z uczestnikami interesującymi historyjkami, np.
o ptaszkach odpuszczających grzechy, rybkach
obgryzających skórki stóp, świnkach morskich
związanych z hazardem, czy słoniach malujących
obrazy.

Po zakończeniu spotkania można było nabyć
książkę z autografem Romana Czejarka. Nie
zabrakło wspólnych zdjęć i kuluarowych rozmów.

Realizacja spotkania była możliwa dzięki
dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach
programu Partnerstwo dla Książki.

W październiku 2021 roku w setkach bibliotek na
terenie całego kraju odbyła się Noc Bibliotek –
niekonwencjonalna akcja promująca biblioteki
jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje
kultury z ofertą dla osób w każdymwieku. W ramach
akcji biblioteki publiczne, szkolne itd. zorganizowały
szereg wydarzeń, których wspólnym tematem było
hasło „Czytanie wzmacnia”. W akcji wzięła również
udział Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Barcinie; Noc Bibliotek miała miejsce 8
października w bibliotece głównej i trwała od
godziny 10:00 do późnych godzin popołudniowych.

Zgodnie z zamierzeniami akcji, barcińska biblioteka
przygotowała ofertę dla osób w każdym wieku.
Przed południem do biblioteki przybyli seniorzy
z położnego w sąsiedztwie Dziennego Domu Pobytu
„Zacisze”, którzy wzięli udział w zajęciach pod
nazwą „Biblioteczny fitness umysłu” – rozwiązywali
krzyżówki, rebusy, kalambury. Jakiś czas potem,
krótko po południu, rozpoczęło się kolejne
wydarzenie w ramach Nocy Bibliotek – warsztaty
muzyczne dla dzieci „Presto” pod wodzą Pani Nell
Polgert – Martwĳczuk. Uczestnicy zajęć poznawali
nuty, słuchali muzyki z różnych zakątków świata,
a nawet sami zaśpiewali wybrane przez siebie
utwory.

Po wyjściu dzieci do biblioteki zaczęli schodzić się
dorośli na spotkanie z dietetyczką, Panią Marzeną
Żurek; wydarzenie pod nazwą „Jak dietą wzmocnić
odporność organizmu?” rozpoczęło się o 15:30.
Podczas spotkania można było dowiedzieć się,
jakie składniki żywieniowe należy włączyć
w codzienne komponowanie posiłków, aby
wzmocnić odporność organizmu i uchronić się
przed chorobami. Pani Żurek zaproponowała także
zebranym kilka przykładowych przepisów;
prawdziwą niespodzianką był poczęstunek – pyszne
i zdrowe pasty na pieczywo.

Ostatnim wydarzeniem w ramach Nocy Bibliotek
było „Rodzinne czytanie”, podczas którego
członkowie kilku rodzin dzielili się swoimi
doświadczeniami czytelniczymi, opowiadali
o ulubionych książkach, polecali sobie wzajemnie
lektury. Uczestnicy spotkania obejrzeli też fragment
skandynawskiego filmu familĳnego „Operacja
Człowiek w czerni”, nakręconego na podstawie
poczytnej serii książek dla dzieci Jorna Liera Hørsta
„Biuro detektywistyczne nr 2”. Gdy spotkanie się
zakończyło, na zewnątrz powoli zaczynał zapadać
zmrok – nadchodziła noc.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej Nocy
Bibliotek za przybycie i wspólną zabawę.

Po przerwie spowodowanej pandemią
i wynikającymi z niej obostrzeniami Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie wraca do
regularnych wystaw z cyklu „Artystyczne
prezentacje” , którego celem jest przegląd
twórczości artystów pochodzących z gminy Barcin
i okolic. 13 października odbył się wernisaż pierwszej
od kilku miesięcy wystawy – zebrani na spotkaniu
goście obejrzeli pracemłodej mieszkanki Piechcina,
Pani Mileny Bednarskiej. Dzięki rozmowie, którą
z malarką przeprowadziła Pani dyrektor Grażyna
Szafraniak, widzowie zapoznali się także z historią
artystycznej przygody Pani Mileny.

Piechcinianka od najmłodszych lat czuła potrzebę
tworzenia, jednak okoliczności życiowe sprawiły, że
swój talent zaczęła rozwĳać dopiero jako osoba
dorosła. Szybko zdecydowała się na pierwszą
wystawę - zorganizowano ją w Miejskim Domu
Kultury w Barcinie; dołączyła także do
stowarzyszenia artystycznego Dom Artysty
w Inowrocławiu. Twórcy zrzeszeni w grupie

regularnie spotykają się i tworzą razem; organizują
też plenery malarskie, wystawy grupowe, biorą
udział w akcjach charytatywnych. Pani Milena
doskonale odnalazła się w grupie, jest jej aktywną
uczestniczką. Współpraca z innymi twórcami
pozwala jej rozwĳać umiejętności twórcze, czerpać
inspiracje i wymieniać się doświadczeniami.

Artystka maluje farbami akrylowymi i olejnymi,
próbuje swoich sił w akwareli. Nie stroni od
eksperymentów – kilka jej prac powstało
w technice mieszanej. Tematy obrazów Pani Mileny
związane są głównie ze światem przyrody;
szczególne miejsce w jej sercu zajmują tygrysy.
Tworzy także krajobrazy, widoki miejskie, wizerunki
ludzi.

Wystawa prac Mileny Bednarskiej będzie czynna do
polowy listopada w czytelni biblioteki głównej
w Barcinie. Zapraszamy do oglądania, naprawdę
warto!

W niepowtarzalną podróż do czasów PRL zabrała
barcińską publiczność 22 września 2021r. Katarzyna
Rodziewicz - dziennikarka, poetka, malarka,
animatorka kultury, autorka esejów historycznych.
Niesamowite dialogi, koncert znanych piosenek z II
połowy XX wieku, salon fryzjerski i pokaz mody na
wybiegu prosto z PRL, a wszystko to w stylizowanej na
wiejską świetlicę, zakładowy klub kultury, Fundusz
Wczasów Pracowniczych, salon Hoffland, czy
domową szwalnię czytelni biblioteki.

Uczestnicy spotkania posłuchali spektaklu
teatralizowanego, opowiadającego o życiu
w czasach PRL w wykonaniu Katarzyny Rodziewicz
i Grażyny Szafraniak. O oprawę muzyczną zadbali
Bianka Urbanowska i Jacek Superczyński.
Charakteryzację fryzur i make-up zapewniła Magda
Paluszkiewicz a stroje prezentowały bibliotekarki
Renata Grabowska, Alina Hofman, Żaneta Kubera
i Anna Popielarz-Olszak oraz gościnnie Agata
Szymańska i Andrzej Rodziewicz. Słodki poczęstunek

dla wszystkich przygotowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Piechcina, za co serdecznie dziękujemy.

Wydarzenie zorganizowano w ramach Projektu
„Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”,
dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach
objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.
1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych, w zakresie Programu Partnerstwo dla
książki.

Projekt „Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół
PRL” dofinansowany ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach
programu Partnerstwo dla Książki.

Renata GrabowskaRenata Grabowska



Koncert piosenek z okresu PRL

Indie, czyli świat
Polska na szóstkę

Festiwale z czasów PRL

Sentymentalne, muzyczne popołudnie zaoferowała
mieszkańcom Barcina biblioteka publiczna -
wszystko za sprawą koncertu piosenek z okresu PRL
w wykonaniu Nell Polgert-Martwĳczuk, który odbył
się 15 września 2021 roku w czytelni BPMiG.

Było to spotkanie bardzo udane. Dyrektor biblioteki
Grażyna Szafraniak przypomniała sylwetki
popularnych wykonawców polskiej muzyki
rozrywkowej w okresie pomiędzy rokiem tysiąc
dziewięćset czterdziestym piątym a końcówką lat
osiemdziesiątych minionego wieku. Pani Grażyna
przywołała gwiazdy i piosenki, które zapisały sią
w historii. Wspomniała też festiwale - Polskiej Piosenki
w Opolu, Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, czy
Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu.

Ze sceny popłynęły znane i lubiane przeboje
minionej epoki. Nell Polgert-Martwĳczuk zaśpiewała
„Augustowskie noce” Marii Koterbskiej, „Był taki
ktoś” Katarzyny Sobczyk, „Tańczące Eurydyki” Anny
German oraz „Sentymentalny świat” - utwór
śpiewany przez Jerzego Połomskiego.

Pani Nell pięknym głosem i osobistym urokiem
urzekła publiczność.

Podczas koncertu odbył się minikonkurs „Jaka to
melodia” dla uczestników spotkania. Zadaniem
widzów było odgadnąć tytuł i nazwisko wykonawcy
na podstawie słyszanej melodii lub zaśpiewanego
przez panią Nell fragmentu piosenki. Osoby, które

udzieliły prawidłowych odpowiedzi otrzymały

drobne upominki.

Koncert zorganizowano w ramach Projektu

„Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”,

dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,

uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach

objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.

1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych, w zakresie Programu Partnerstwo dla

książki.

Po spotkaniu można było wypożyczyć książkę

z przygotowanej tematycznie wystawy.

Projekt „Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół

PRL” dofinansowany ze środków Ministra Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat

ustanowionych w grach objętych monopolem

państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19

listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach

programu Partnerstwo dla Książki.

Podczas kolejnego spotkania z podróżnikiem, które
odbyło się 13 października 2021 r. w piechcińskiej
książnicy, Pan Marek Pindral opowiadał o Indiach w
ramach projektu pn. „O podróżach bliskich i
dalekich” dofinansowanego przez Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Warto przypomnieć, iż zaproszony gość odwiedził
kilkadziesiąt krajów, poza Polską zamieszkując na
dłużej także w Wielkiej Brytanii, Chinach i Omanie.
Swoimi wrażeniami dzieli się, pisząc artykuły
prasowe, przygotowując wystawy fotograficzne i
pokazy multimedialne. Przetłumaczył na język polski
myśli jednego z hinduskich awatarów („Sai Baba,
rozważania na każdy dzień roku”), w 2013 ukazała
się jego książka, poświęcona Państwu Środka
(„Chiny od góry do dołu”), w 2015 „W cieniu
minaretów. Oman” (pierwsza polska książka o tym
kraju), w 2018 „Indie, czyli świat”. W 2019 ukazało się
drugie, autorskie wydanie „Chin”, a w 2020 -
„Pocztówki ze świata”.

Indie kojarzą się przeciętnemu turyście z misternie
zdobionymi pałacami Rajasthanu, z Taj Mahal, z
gwarnymi bazarami. Pan Marek Pindral,

opowiadając słowem i fotografią o swoich
wędrówkach po tym rozległym kraju, zabrał nas
przede wszystkim do miejsc rzadziej odwiedzanych,
choć równie fascynujących - do Biblioteki Liści
Palmowych, gdzie spisane są losy ludzkości, przeszłe
oraz przyszłe, i na prywatne audiencje u wcielonego
boga. Zabrał nas również do świątyni, gdzie czci się
mieszkające w niej szczury, i w Himalaje, gdzie
mieszka krowa, długa na trzydzieści kilometrów. Była
to wędrówka nie tylko po ziemi, ale i do środka
samego siebie. Zdaniem podróżnika Indie to kraj,
który pobudza zarówno zmysły, jak i apetyt
duchowy…

W końcu przyszedł czas na pytania, których przybyli
na spotkanie czytelnicy oraz użytkownicy naszej
biblioteki mieli sporo. Pan Marek Pindral oczywiście
na wszystkie odpowiedział.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA

NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH PROGRAMU

PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI

W magiczną podróż po Polsce 29 września 2021 r.
zaprosił czytelników i użytkowników piechcińskiej
książnicy Pan Leszek Szczasny, raciborzanin, z
wykształcenia politolog i filozof, a z zamiłowania
społecznik, fotograf i przede wszystkim niezależny
globtroter. Na kawę zbożową i daktyle zarabia,
m.in. podróżując ze swoimi slajdowiskami i
wystawami, które prezentuje w placówkach
kulturalnych w całej Polsce. Ma mnóstwo energii,
zmysł obserwacji i swoje zdanie. Ponieważ
podróżuje naprawdę za grosze, jest żywym
dowodem na to, że „chcieć to móc”. Dociera w
głąb danej kultury, często podważając związane z
nią stereotypy. W 2010 roku wydał książkę „Świat na
wyciągnięcie ręki”, której niepodrabialna,
esencjonalna narracja stara się wyznaczać nowy
styl podróżniczego reportażu. Pisze kolejną pt.
„Afrykański rytm". Podczas kolejnego spotkania z
podróżnikiem w piechcińskiej filii, Pan Leszek
Szczasny zachęcał do odkrywania mało znanych
atrakcji naszego kraju. Z pasją opowiadał o
zakątkach, o których często nieopatrznie

zapomnieliśmy czy niesłusznie się ich wstydzimy.
Według niego inspiracji szukać można
niekoniecznie tysiące kilometrów od domu.
Podróżnik zaprezentował magiczne, podlaskie
bezdroża oraz kunsztowne, roztoczańskie
nekropolie. Obejrzeliśmy drewniane świątynie
schowane daleko od szosy. Ponadto odkryliśmy
również niedoceniane Pogórze Przemyskie oraz
czarowny Lublin i wiele innych miejsc w Polsce...
Wydarzenie organizowane w ramach projektu "O
podróżach bliskich i dalekich" dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących ze środków
Funduszu Promocji Kultury, zyskanych z dopłat
ustanowionych grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
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Iwona Kienzler – popularyzatorka wiedzy
historycznej i autorka bestsellerów biograficznych,
pisarka, spod pióra której wyszło ponad 100 książek,
po raz drugi gościła w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Barcinie 6 października 2021 r.
Prelegentka zabrała uczestników spotkania
w pasjonującą wędrówkę ścieżką festiwali, które
odbywały się w okresie PRL-u. W tamtych czasach
festiwale piosenki były prawdziwą wizytówką
kultury, dużą atrakcją, ale i próbą odciągnięcia
uwagi od szarej rzeczywistości. Merytorycznie
odbywały się na wysokim poziomie,
a transmitowane przez telewizję stanowiły reklamę
dla miejscowości, w których się odbywały.

Podczas spotkania Iwona Kienzler przedstawiła
najpopularniejsze festiwale w formie kroniki
wydarzeń. Wspomniała o odbywającym się
w Europie od roku 1956 Festiwalu Eurowizji. W Polsce
najbardziej prestiżowym festiwalem był Festiwal
Piosenki w Sopocie. Miał on rangę
międzynarodową i tak naprawdę był odpowiedzią
obozu socjalistycznego na organizowany za
żelazną kurtyną konkurs Eurowizji. Trzy jego pierwsze
edycje miały miejsce w Hali Stoczni Gdańskiej, a od
1964 roku wykonawcy i publiczność przenieśli się na
stałe do Opery Leśnej w Sopocie. Pani Iwona
mówiła o konferansjerach i gwiazdach
poszczególnych imprez. Kolejnymi omawianymi
konkursami piosenki były: Krajowy Festiwal Piosenki
Polskiej w Opolu, Festiwal Piosenki Żołnierskiej
w Kołobrzegu, Festiwal Piosenki Radzieckiej
w Zielonej Górze, Festiwal w Jarocinie. Mówczyni
przypomniała Festiwal Artystyczny Młodzieży
Akademickiej FAMA w Świnoujściu, Studencki
Festiwal Piosenki w Krakowie oraz Międzynarodowy
Festiwal Jazzowy Jazz Jamboree w Warszawie. Jak
zwykle nie zabrakło ciekawych i wartych poznania
historyjek z życia festiwalowego. Uczestnicy
spotkania usłyszeli o promowaniu gwiazd,

o wycinaniu cenzurowanych piosenek,
o dowcipach jakie robili sobie nawzajem
organizatorzy widowisk, o skradzionych nutach
i występach bez zespołu. Iwona Kienzler przybliżyła
też festiwale filmowe i teatralne, jak również
opowiedziała pokrótce o bohaterze swojej
najnowszej książki pt. „Gierek i jego czerwony
dwór”.

Spotkanie było okazją do podsumowania
i wręczenia nagród osobom, które wzięły udział
w wakacyjnej akcji czytelniczej „Paszport
Czytelniczy”. Zabawa polegała na wpisaniu do
wakacyjnego paszportu i ocenieniu książek
przeczytanych w lipcu i sierpniu oraz zaznaczeniu
na mapie kraju, z którego pochodził autor.
Dokonały tego Julia Dypolt, Grażyna Kozłowska,
Karolina Małodzińska, Angelika Rambowicz, Beata
Skrobacka i Anna Zrobek. Wszystkim nagrodzonym
Paniom serdecznie gratulujemy.

Wieczór autorski odbył się w ramach projektu
„Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”
dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach
programu Partnerstwo dla Książki.

Projekt „Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół
PRL” dofinansowany ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach
programu Partnerstwo dla Książki.

Renata GrabowskaRenata Grabowska



Warsztaty długopisami 3D Alpaki w bilbiotece

Uczniowie wrócili do szkół, a z nimi różne emocje

Jesienne czytanie dla przedszkolaków

Od miesiąca w Oddziale dla dzieci i młodzieży
trwają warsztaty tworzenia w przestrzeni. Zajęcia
rozpoczęły się od wprowadzenia dzieci w świat
tworzenia figur przestrzennych przy pomocy
długopisów 3D. Pani Justyna Woźniak zapoznała
uczestników zajęć z budową, zasadami działania
oraz wszystkimi funkcjami z jakich możemy korzystać
tworząc długopisem 3D. Następnie z
zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa dzieciaki rozpoczęły swoją
z długopisami. Przygodę z figurami
przestrzennymi rozpoczęliśmy od stworzenia
kostki do gry. Co zajęcia dzieci tworzyły po dwie
ściany do kostki, a po miesiącu pracy powstały
przecudowne i niepowtarzalne kostki. Kolejne
pomysły do zrealizowania jeszcze przed nami.
Zainteresowanie zajęciami jest tak duże, że powstały
3 grupy, które spotykają się razw tygodniu i tworzą
cudowne rzeczy 3D.

20 września 2021 roku przed barcińską biblioteką

czekał na uczestników projektu nie lada

niespodzianka. Odwiedziły nas Alpaki z właścicielką

Panią Agnieszką z AgaPacos.

Dzieci i rodzice uczestniczący w projekcie

„EDUKOWANIE PRZEZ CZYTANIE” byli zachwyceni

sympatycznymi zwierzakami. Każdemu z

uczestników spotkania udało się przytulić,

wyszczotkować i nakarmić przesympatyczne alpaki

Antka i Tomka.

Kolejne spotkanie dla uczestników projektu
odbędzie się 27 października 2021 roku o godz.
16:00. Tym razem spotkamy się z panią dietetyk
Marzeną Żurek, która jest autorką książki
z przepisami kulinarnymi dla dzieci pt. „Żywieniowe
przygody Tobiego, kotka psotliwego”., Pani Marzena
podczas spotkania przeprowadzi warsztat
przygotowywania zdrowych słodyczy, a przede
wszystkim zdradzi nam przepis na zdrowy krem
czekoladowy.

W piątek, 1 października 2021 roku, po dłuższej
przewie biblioteczny Oddział dla dzieci i młodzieży
odwiedziły przedszkolaki. Gościliśmy grupę 4-latków
z Przedszkola nr 3 w Barcinie wraz z Panią Agnieszką
Kĳak. Wchodząc w gościnne progi Oddziału, dzieci
musiały przekroczyć magiczną linię znajdującą się
na podłodze, co sprawiło im nie lada frajdę.
Zaciekawione dzieci zobaczyły tekturowe drzewo,
które wyrosło w bibliotece, było ono takim małym
wstępem do rozmowy o jesieni i jej kolorach i
darach. Potem każde dziecko otrzymało niewielki

kawałek drewna, aby poczuć moc i energię

płynącą z natury, który miało ściskać w dłoniach

podczas słuchania czytanego teksu. Następnie

w magiczną podróż do świata wierszy i bajek,

zabrała dzieci pani Asia, czytając pod jesiennym,

bibliotecznym Książkodrzewem książkę pt. „Drzewo”

z ilustracjami Britty Teckentrup. Spotkanie odbyło się

z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania,

przypadającego 29 września. Było drzewnie i

jesiennie. Po prostu pięknie.

W dniach od 22 do 27 września 2021 roku odbył się
cykl warsztatów dla trzecioklasistów na podstawie
książki „Co robią uczucia?”.
Dzieciaki próbowały nazwać i określić jakie są
uczucia i jak wyglądają. A to, jak się okazało, nie
jest takie proste. Czy uczucia są dobre, a może złe?
A może po prostu są trudne do określenia?!?
Na początku warsztatu rozmawialiśmy o okładce i
zastanawialiśmy się o czym jest ta książka, czy
czym/kim są przedstawione na okładce postaci.
Potem dyskutowaliśmy o uczuciach. O tym, które z
nich są przyjemne, a które trudne? I wypisaliśmy je
na dużym arkuszu papieru. Po krótkiej wymianie
zdań przyszedł czas na zabawę w kalambury i
pokazywanie określonego uczucia za pomocą
gestów. Okazało się, że każdy wyraża emocje po
swojemu, każdy inaczej je odczuwa i inaczej
przeżywa różne sytuacje. I to jest w porządku.

Kolejnym elementem spotkania była interaktywna

lektura książki, polegająca na odgadywaniu nazwy

uczucia na podstawie ilustracji z „dwusiostrzanej”

książki. Za niektórymi uczuciami kryje się wiele

innych i każdy może je odbierać po swojemu.

Ostatnim punktem warsztatów o uczuciach było

zadanie plastyczne polegające na stworzeniu

„Klasowego atlasu uczuć”, gdzie okładkę

projektowała wychowawczyni danej klasy, a

ilustracje uczuć wszyscy uczniowie, ale każdy z

osobna.

W cyklu warsztatów na podstawie książki „Co robią

uczucia?” wzięły udział cztery klasy trzecie z

barcińskich szkół podstawowych.

Justyna Woźniak

Justyna Woźniak

Joanna Kujawa-Drozdowska

Joanna Kujawa-Drozdowska



PO FORMIE
Zanim rozpoczął się festiwal, znając listę
uczestników konkursu ich wcześniejsze dokonania,
repertuar z jakim przyjechali do Barcina, wiedziałem
, że będzie to festiwal kolorowy, pociągający,
szalony, wrażliwy, piękny, czasem smutny i
romantyczny. I nie zawiodłem się, gdyż usłyszałem
piosenki którymi można rozniecić ogień i otrzeć łzy,
piosenki dzięki którym można zapomnieć i wskrzesić
przeszłość i wreszcie dojść do przekonania, że
piosenką można milczeć i przedłużyć nasze
istnienie...
Lirycznym i muzycznym dopełnieniem każdego
konkursowego dnia były koncerty naszych gości
specjalnych: Joanny Aleksandrowicz, Mai i Andrzeja
Sikorowskich oraz zespołu Kwiat Jabłoni, którzy
swoją muzyką i słowami kołysali, głaskali, dawali
wytchnienie, ale też prowokowali, zmuszali do
myślenia, a nade wszystko wzruszali…
Prowadzenie koncertów konkursowych
powierzyliśmy mieszkańcom naszego miasta chcąc
w ten sposób udowodnić, że bez względu na to kim
jesteśmy, jakie funkcje społeczne pełnimy piosenka
i sztuka, nie znają i nie akceptują żadnych
podziałów, różnic, że każdy z nas jest tak samo
ważny i potrzebny, zaś suma indywidualnych postaw
tworzy masę krytyczną która mebluje świat w jakim
przyszło nam żyć. Wykonawców z ekranu
zapowiadali: Remigiusz Paszkiet, Adrian Staszak,
Maria Wolska, Magdalena Andler, Daria Pałyga,

Andrzej Sieradzki, Ksiądz Stanisław Talaczyński,

Dorota Wieczorek, Patrycja Rosińska, Bernadeta

Chojnacka.

Ewa Cichocka, Artur Barciś i Bogusław Sobczuk ,

czyli grono jurorskie po wysłuchaniu wszystkich

prezentacji konkursowych wyróżniło i przyznało

nagrody:

Grand Prix „Platynową Barć” – Olek Talkowski Show

/ Kraków

Miejsce I „Złotą Barć” Julia Opalska / Kwidzyn

Miejsce II „Srebrną Barć” – Weronika Ważna /

Kwidzyn

Miejsce III „Brązową Barć” –Szymon Brucki / Toruń,

Klaudia Szmidt / Wejherowo

Wyróżnienia :

Jagoda Rataj / Katowice

OLĲA Aleksandra Kosińska, Joanna Chmielewska /

Janowiec Wlkp.

Kinga Czarnuch / Łasin

Marcelina Bociek / Bydgoszcz

Natalia Asman / Moszna

To był dobry festiwal, na którym dobrze czuja się

wykonawcy, co niejednokrotnie potwierdzali w

wiadomościach pofestiwalowych, które spływały

do domu kultury. A.JA.J



Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżachPowiatuŻnińskiego.

Etnograficznie gmina należy do Pałuk i
leży na Szlaku Piastowskim. Zlokalizowana
jest przy trasach komunikacyjnych: Byd-
goszcz -Mogilno (nr 254) oraz Inowrocław-
Żnin (nr 251) i usytuowana centralnie
względem dużych ośrodków wojewódz-
twa. Sąsiaduje zgminami: Łabiszyn, Złotniki
Kujawskie, Pakość, Dąbrowa i Żnin. Barcin,
stanowiący siedzibę władz samorządo-
wych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem
administracyjno-usługowym i mieszkanio-
wym.

Charakterystycznym dla miasta zjawis-
kiem jest rozbicie układu przestrzennego
na dwie odmienne jednostki - stary i nowy
Barcin. Ukształtowany w procesie history-
cznym i mający wielowiekowe tradycje
stary Barcin oddzielony jest łąkami i użyt-
kiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od
nowej częścimiasta.

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin,
Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gul-
czewo, Józefinka, Julianowo, Kania,Knieja,
Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek,
Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, Wapienno,
Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Ka-
mień.

Gmina podzielona jest na 14 sołectw.
Trzy największe wsie – Piechcin, Mamlicz i
Krotoszyn –zamieszkuje łącznie 60% ludno-
ściwiejskiej.

Gminę Barcinzamieszkuje około15.000
osób. Największym skupiskiem ludności
jestBarcin,wktórymżyje7.750osób.Drugą
istotną miejscowością jest Piechcin z 2.950
mieszkańcami. Powierzchnia całkowita
gminy obejmujeobszar 12.088ha, w tym są
użytki rolne - 9209 ha (76%), lasy, grunty
zadrzewione i zakrzewione - 1163 ha (9,6%),
trzy jeziora i rzeka - 371 ha (3,1%), grunty
zabudowane i zurbanizowane - 1029 ha
(8,5%). Trzeci sektor tworzy kilkadziesiąt
prężnychorganizacji pozarządowych i grup
nieformalnych, skupiających ludzi aktyw-
nych.

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

Żłobek "Pszczółka”
ul. Jakuba Wojciechowskiego 10A, 88-190 Barcin
tel. +48 52 511 45 45

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 wMamliczu
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90

Zespół Szkół w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
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 52 353 93 90 wew. 104, +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

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 wBarcinie
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

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Barcin, ul. Lotników 13, tel. 690 060 053

Barcin, ul. Lotników 13, tel. 690 060 053


