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Przez wiele lat nie było jasne, czy silosy, elewatory zboża i

podobne obiekty powinny być kwalifikowane na gruncie

podatku od nieruchomości jako budowle czy też jako budynki.

Problem ten był wynikiem niejasnych definicji zawartych w

ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

a prawidłowa kwalifikacja była i jest o tyle ważna, ponieważ

podatek wyliczony dla budynków liczy się od ich powierzchni

użytkowej, a więc jest on zazwyczaj dużo niższy, niż kiedy obiekt

taki kwalifikowany jest jako budowla a podstawę jego

opodatkowania stanowi 2% wartości.

W ubiegłym roku około 200 spraw czekało na wokandzie

Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie tej

kwestii. Ostatecznie w uchwale z dnia 29 września 2021 r. NSA

stwierdził, że silosy są budowlami dla celów podatku od

nieruchomości, zaś inne obiekty budowlane, które mają cechy

budynku i są jednocześnie wskazane w katalogu budowli z

ustawy Prawo budowlane, powinny być kwalifikowane do

jednej z tych kategorii (budynku lub budowli) za pomocą

dodatkowej przesłanki – tj. powierzchni użytkowej czy też

pojemności.

W podobnej sprawie zakończyło się postępowanie podatkowe,

które Burmistrz Barcina jako organ podatkowy prowadził od 2018

r. Gmina nie zwracała podatnikowi żadnych środków z tego

tytułu, a dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu NSA do budżetu

gminy wpłynęły zaległe podatki wraz z odsetkami za okres 2018-

2021.

4 stycznia 2022 roku burmistrz Barcina Michał Pęziak, zastępca

burmistrza Hubert Łukomski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ratajczak i dyrektor Miejskiego Domu Kultury Artur

Jakubowski oddali hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego

1918-1919. W 103-rocznicę rozpoczęcia działań i starć

powstańczych w mieście, przedstawiciele władz

samorządowych złożyli wieniec i zapalili znicze przy Pomniku

poświęconym mieszkańcom Barcina i okolic uczestniczącym i

poległym w walkach o niepodległość. W ubiegłym roku w

hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-

1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania

niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej,

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 27 grudnia

Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W listopadzie 2021 roku Jagoda Pietrala, Zofia Nowak, Julia

Branecka, Michalina Lewicka i Bartosz Przybylski z Młodzieżowej

Rady Gminy Barcin zamontowali nowe tabliczki imienne na 27

grobach Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. W pracach

młodzież wspierali wiceburmistrz Hubert Łukomski,

wiceprzewodniczący Paweł Ratajczak i urzędnik Jarosław

Drozdowski. Tablicę informacyjną z lokalizacją miejsc pochówku

powstańców na cmentarzu parafii pw. św. Jakuba Większego w

Barcinie odsłonięto w 2018 roku z inicjatywy Zofii Drzewieckiej.

Korzystne rozstrzygnięcie NSA dla Gminy Barcin

103-rocznica Powstania Wielkopolskiego

Bernadeta Chojnacka

Czesław Cieślak

Jarosław Drozdowski

Dyrektor Artur Jakubowski, wiceburmistrz Hubert Łukomski, burmistrz Barcina Michał Pęziak i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ratajczak –
fot. Marek Przybysz
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Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na 2022

Dlaczego warto się szczepić?

Druga biblioteka w Polsce

Gmina Barcin dobra do życia

1. Budowa traktu spacerowego w ramach zadania

"Zielona Strefa nad Rozlewiskiem" w Sadłogoszczy

2. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej

nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo

(odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek od km 13+280 do

km 22+400

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca

na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul.

Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C

(ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr

2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo w

miejscowości Młodocin

5. Przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin -

Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniarni do

skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C

6. Budowa chodnika w Zalesiu Barcińskim

7. Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr

2/22, obręb 3 miasta Barcin)

8. Modernizacja drogi wewnętrznej w Młodocinie

9. Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie

10. Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi

(działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)

11. Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr

86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin)

12.Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole

Podstawowej Nr 1 w Barcinie

13. Modernizacja instalacji c.o. i wod.- kan. wraz z

pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie

14. Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z

pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w

Piechcinie

15. Utworzenie sali Leśne duszki

16. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na

terenie placu zabaw w sołectwie Knieja

17.Budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie

(dokumentacja projektowa)

18. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do

budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy

(dokumentacja projektowa)

20. Dofinansowanie budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków

21. Dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników

retencyjnych

22. Budowa instalacji fotowoltaicznych na

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin

23. Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na

inne źródło ogrzewania

24. Oświetlenie sołectwa Piechcin

25.Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w

kierunku ul. Podgórnej w Barcinie)

26.Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w

kierunku Mamlicza)

27. Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej

28. Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej,

Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej

29. Oświetlenie sołectwa Kania

30. Oświetlenie altany rekreacyjnej i placu zabaw w

sołectwie Barcin Wieś

31. Oświetlenie sołectwa Pturek

32. Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz

33. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości

Barcin Wieś

34. Budowa oświetlenia w Wolicach

35. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada

w Piechcinie

36. Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie

37. Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu

wizyjnego Gminy Barcin

38. Zakup i montaż klimatyzatoróww świetlicy wiejskiej

w Mamliczu

39. Wykonanie ogrodzenia wokół terenu z altanami

rekreacyjnymi w sołectwie Wolice

40.Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie

Sadłogoszcz

Łączna kwota zadań inwestycyjnych 15 866 967 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/345/2021 Rady

Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2022 rok.

Dziecko – Nastolatek – Dorosły – Małżonek –

Rodzina – Niemowlę – Zdrowie – Szczęście. Jeśli

chcesz, aby Twój łańcuszek nie został przerwany w

najmniej odpowiednim momencie ZASZCZEP SIĘ

przeciwko COVID-19 !!!

Gmina Barcin zorganizowała konkurs „Zaszczep

się”, którego celem było promowanie szczepień

wśród mieszkańców oraz zwiększenie

zainteresowania Narodowym Programem

Szczepień przeciw COVID-19. W wymaganym

terminie wpłynęły 33 prawidłowo wypełnione

formularze. Zdaniem komisji złożonej z urzędników i

radnych najciekawsze odpowiedzi na pytanie

konkursowe „Dlaczego warto się szczepić?”,

udzieliły: Amelia Ciesielska, Zofia Mateńko, Anna

Popielarz-Olszak, Monika Olszewska, Agnieszka

Soska i Arleta Zaśnik. Zastępca Burmistrza Barcina

Hubert Łukomski wręczył laureatkom konkursu karty

upominkowe o wartości 1000 zł. Na koniec 2021

roku w gminie Barcin liczącej 14720 mieszkańców,

liczba w pełni zaszczepionych osób wyniosła 54,3%.

W piątek, 3 grudnia 2021 roku, w Teatrze Polskim w

Warszawie ogłoszono wyniki 11 edycji Rankingu

Bibliotek dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu

Książki. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin

im. Jakuba Wojciechowskiego zajęła 2 miejsce w

Polsce. Placówka zdobyła również tytuł najlepszej

biblioteki w województwie kujawsko-pomorskim,

wyprzedzając biblioteki w Wąbrzeźnie i

Inowrocławiu. Ranking bibliotek 2021 powstał na

podstawie 837 ankiet z odpowiedziami na 34

pytania i danych statystycznych GUS. Dzięki

stworzeniu biblioteki przyjaznej czytelnikom, która

zapewnia mieszkańcom gminy łatwy i bezpłatny

dostęp do kultury, literatury, wiedzy i nowych

mediów, barcińska książnica od dekady utrzymuje

się w czołowej dziesiątce prestiżowego zestawienia

i lideruje w regionie. W latach 2014, 2015, 2016 i 2019

biblioteka publiczna z Barcina zajmowała pierwsze

miejsce w rankingu. Dyrektor Grażyna Szafraniak

dla „Rzeczpospolitej” powiedziała: „Co jest kluczem

do sukcesu? Niepoddawanie się, brak obawy przed

wyzwaniami, dostosowanie się do sytuacji.

kreatywne, ale też krytyczne, myślenie, polegające

na obserwacji otoczenia i słuchaniu potrzeb, aby

dokonać wyborów najlepszych dla czytelnika i

biblioteki. Ważna jest komunikacja w zespole

pracowniczym i z czytelnikami oraz współpraca z

innymi. Myślę nie tylko o wolontariacie, ale przede

wszystkim o partnerskim współdziałaniu z

samorządem i instytucjami, przedsiębiorcami,

organizacjami, nie tylko tymi działającymi na

terenie gminy.”

W 2021 roku Serwis Samorządowy PAP po raz

pierwszy ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do

Życia” obejmującego wszystkie 2477 gmin w Polsce.

Ogólnokrajowe zestawienie na podstawie

sumarycznego wskaźnika jakości życia opracował

prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Polskiej Akademii Nauk. Gmina Barcin w kategorii

gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich z miastem

powyżej 5 tys. mieszkańców zajęła 3 miejsce w

województwie kujawsko-pomorskim. W ujęciu

obejmującym wszystkie analizowane typy gmin (A –

miasta na prawach powiatu, B – strefy podmiejskie

miast na prawach powiatu, C – gminy z siedzibą

powiatu, D – gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie

z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, E – gminy

wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys.

mieszkańców), Barcin sklasyfikowano na 20 miejscu

w regionie i 625 w kraju. Autor opracowania

podkreślił, że ranking starano się przygotować w

możliwie szeroki i obiektywny sposób. Wskaźnik

syntetyczny jakości życia w gminach powstał na

podstawie 48 wskaźników szczegółowych z

obszarów takich jak: środowisko naturalne, rozwój

demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny i

dobrobyt, rynek pracy warunki mieszkaniowe,

infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i

bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług,

dziedzictwo kultura i rekreacja, spójność społeczna.

Grażyna Szafraniak, Renata Grabowska, Justyna Woźniak, Edyta Dypolt i Janusz Wojtkowiak, w tle Paweł Ratajczak
i Michał Rościszewski – fot. Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin

Budżet Gminy Barcin na 2022 rok
Prognozowane dochody w kwocie 97.849.466,26 zł w 2022 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

Podatki i opłaty
lokalne
41,69%

Udział w podatkach budżetu państwa
14,91%

Dochody z majątku gminy
1,38%

Dochody majątkowe
12,36%

Pozostałe dochody
2,94%

Subwencje z budżetu
państwa
14,14%

Dotacje z budżetu państwa
12,58%

Struktura dochodów Gminy Barcin na 2022 r.

- Podatki i opłaty lokalne - 40.802.200,00 zł

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa - 14.593.421,00 zł

- Subwencja ogólna - 13.838.082,00 zł

- Dotacje z budżetu państwa - 12.312.793,59 zł

- Pozostałe dochody (m.in. grzywny, mandaty, wpływy z opłat

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego) - 2.853.805,00 zł

- Dochody z majątku gminy - 1.350.300,00 zł

Projekt budżetu Gminy Barcin na 2022 rok przewiduje wydatki w wysokości 98.397.282,67 zł

Rolnictwo i łowiectwo
0,33%

Transport i łącznosć
5,34%

Administracja publiczna
9,13%

Oświata i wy-
chowanie,
edukacyjna
opieka wy-
chowawcza

35,95%

Pomoc społeczna
7,74%

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

15,84%

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodo-

wego
5,66%

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

0,76% Rodzina
12,79%

Kultura f izyczna
3,50%

Pozostałe
2,96%

Struktura wydatków Gminy Barcin na 2022 r.

- Oświata i wychowanie 35.345.355,63 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15.586.617,33 zł

- Rodzina - 12.580.599,00 zł

- Administracja publiczna - 8.987.916,12 zł

- Pomoc społeczna - 7.618.279,00 zł

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.568.889,00 zł

- Transport i łączność - 5.254.574,56 zł

- Kultura fizyczna - 3.442.755,00 zł

- Gospodarka mieszkaniowa - 1.007.936,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

744.657,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo – 326.973,08 zł



24 lutego Miejski Dom Kultury rozpoczyna nowy

cykliczny projekt w Kinie Barć „Do kina na szpilkach”.

W każdy ostatni czwartek miesiąca pokażemy film

specjalnie dobrany dla żeńskiej widowni,

urozmaicony o dodatkowe atrakcje nawiązujące do

tematu wyświetlanego przez nas filmu. Nowy cykl to

sposób na łączenie spotkań z przyjaciółkami z

wyjściem do kina. Każda kobieta potrzebuje czasem

chwili w świecie bez mężczyzn. Spotkanie z

przyjaciółką, wspólny wieczór z mamą lub siostrą, a

może moment tylko dla siebie? W odpowiedzi na te

potrzeby powstał nowy cykl skierowany do

wszystkich przedstawicielek płci pięknej, które w

Kinie Barć mogą na nowo zakochać się w kinie. Kino

kobiece staje się kinem silnie transgresyjnym –

wychodzącym poza i naprzeciw tradycyjnym

nurtom kina, dystrybucji i odbioru. Pozycje, które

będziemy wyświetlać, wybieramy z myślą o

kobietach, nie zawsze oczywiste, wielowymiarowe,

skłaniające do zadumy, łez i śmiechu. Pora oderwać

się od codziennych obowiązków oraz pozwolić sobie

na chwilę oddechu i dobrej zabawy. Pierwszym

filmem jaki pokażemy w ramach cyklu „Do kina na

szpilkach” będzie (Nie) długo i szczęśliwie w reż.

Paolo Costelli. Cztery małżeństwa dowiadują się, że

ich śluby były nieważne, bo zostały udzielone przez

osobę podszywającą się pod księdza. Czy zgodzą się

po raz kolejny powiedzieć sobie "tak", a może

wykorzystają tę nadarzającą się okazję do rozstania?

Wpadnĳcie na seans i dowiedzcie się jak potoczyły

się ich losy.

Do kina na szpilkach

W połowie 2021 roku Dyrektor Zespołu Szkół w

Barcinie Marzena Wolska oraz Dyrektor Zespołu Szkół

Niepublicznych w Piechcinie Renata Koszczewska-

Smutek wytypowały kandydatów

do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na

podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym

2020/2021. Stypendystkami premiera Mateusza

Morawieckiego na rok szkolny 2021/2022 zostały

Olga Napierała z Liceum Ogólnokształcącego w

Barcinie, Kornelia Leszczuk i Oliwia Kozikowska z

Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Oliwia Kozikowska jest uczennicą trzeciej klasy

technikum logistycznego w Piechcinie. W

poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen

4,89 oraz wzorowe zachowanie. Aktywnie działa w

samorządzie szkolnym oraz wolontariacie. Interesuje

się motoryzacją, grami komputerowymi, sztuką,

muzyką i elektroniką. Po ukończeniu szkoły i zdaniu

egzaminów kwalifikacyjnych, chce pracować w

swoim zawodzie oraz rozpocząć studnia na tym

samym kierunku.

Kornelia Leszczuk jest uczennicą trzeciej klasy

technikum logistycznego w Piechcinie. W ubiegłym

roku otrzymała średnią ocen 5,15. Kornelia ma 18 lat,

interesuje się muzyką, tańcem, literaturą i fotografią.

Bardzo lubi czytać książki a jej pasją jest pisarstwo.

Uczy się szybko nowych rzeczy, angażując całą

siebie w to, co robi. Bardzo pragnie dalej rozwĳać

swoje pasje i zainteresowania.

Olga Napierała kształci się w drugiej klasie Liceum

Ogólnokształcącego w Barcinie. W poprzednim roku

uzyskała średnią ocen 5,33 oraz wzorowe

zachowanie. Interesuje się sportem i muzyką,

hobbystycznie gra na pianinie, chodzi na siłownię i

jeździ na rolkach. Olga lubi uczyć się chemii, biologii

i matematyki. Po ukończeniu szkoły, chce rozpocząć

studnia medyczne. W 2020 roku najlepiej z licealistów

poradziła sobie z pytaniami związanymi z językami

obcymi oraz kulturą krajów świata w ramach XIX

Europejskiego Dnia Języków, a w 2021 roku zajęła

drugie miejsce w konkursie kaligraficznym z okazji

Dnia Języka Ojczystego.
Jarosław Drozdowski

Paula Stefańska

Stypendystki premiera

Wiktor Tański z Liceum Ogólnokształcącego w

Barcinie zdobył tytuł wicemistrza IV Mistrzostw Polski

Branży Okiennej 2021 oraz zwyciężył w swojej

kategorii wiekowej w V Łódzkim Festiwalu

Szachowym. Imprezę w Łodzi zorganizowano pod

honorowym patronatem polskiego arcymistrza Jana

Krzysztofa Dudy i Polskiego Związku Szachowego. Na

początku XXXVI sesji Rady Miejskiej miłośnik szachów

Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski, razem

z przewodniczącym Januszem Wojtkowiakiem i

burmistrzem Michałem Pęziakiem pogratulowali

nastolatkowi talentu i pasji, które pozwoliły Wiktorowi

reprezentować barcińskie szkoły, Żnińskie

Towarzystwo Miłośników Sportu BASZTA i rodzinną

firmę IMAGO Barcin w turniejach i zawodach

szachowych. Udane starty w Międzyszkolnej Lidze

Szachowej oraz lokalne, regionalne i ogólnopolskie

sukcesy Wiktora, wspieranego przez tatę Tomasza,

przyczyniły się do popularyzacji królewskiej gry wśród

dzieci i młodzieży.

Sukcesy szachisty

Michał Pęziak, Hubert Łukomski, Wiktor i Tomasz Tańscy, Janusz Wojtkowiak – fot. Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski
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Płeć osób głosujących

Kobieta 53%(1542)

Mężczyzna 47%(1343)

Wiek osób głosujących

Poniżej 30 roku życia 33%(954)

Od30 do 45 lat 30%(873)

Od46 do 60 lat 19%(538)

Powyżej 60 lat 18%(520)

Projekty

Numer Nazwa Koszt Liczba
głosów Ważne Nieważne

2 Rodzinnie,zdrowo, rowerowo 15 000,00 73 66 7

3 Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na osiedludomów jednorodzinnych w Barcinie 150 802,21 193 178 15

4 Bezpiecznyplac zabaw w Wolicach 83 000,00 603 558 45

5 Budowa oświetlenia ulicznego 40 000,00 524 485 39

6 Koncert muzyki hip-hop DanielaKaczmarczyka rapera pseudonim "DKA"podczas III Miodowego
Festiwalu BiegowegoBarcin 2022 13 900,00 244 224 20

7 "Barcinw świątecznym nastroju" - zakup projektora do iluminacjioraz świątecznego oświetlenia
ulicznego 48 600,00 319 282 37

8 Koncert jakiego jeszczenie było 69 100,00 94 79 15

9 Budowa parkingudla samochodów osobowych 250 000,00 445 398 47

10 Zakup obiektu kontenerowego do 35m2 na potrzeby sołectwa Knieja 135 000,00 785 684 101

11 Sympatyczna olimpiada -edycja 3 27 250,00 289 260 29

12 DoposażenieOchotniczej Straży Pożarnejw Barciniew przyczepędo przewozu sprzętu
ratowniczego 65 000,00 529 455 74

13 Jasne CzarneBłota - oświetlenieczęściMamlicza ekologicznymi latarniami 110 400,00 254 237 17

14 Boisko naszych marzeń 81 000,00 232 217 15

15 Powrót do aktywności -piłka nożna łączy (dobrzeubrane) pokolenia 83 800,00 424 361 63

Raport wygenerowany w dniu: 13.12.2021
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Budżet obywatelski wGminie Barcinna rok2022 - Wyniki
GŁOSOWANIEOD29.11.2021 DO12.12.2021

LICZBA GŁOSUJĄCYCH LICZBA GŁOSÓW

3263 5008
WAŻNE NIEWAŻNE WAŻNE NIEWAŻNE

2885 378 4484 524

Rozkład ważnych głosów w czasie głosowania

Status głosów

Ważne 88%(2885)

Nieważne 12%(378)

Rodzaj głosów

Elektroniczne 100%(3263)

Papierowe 0%(0)

Wyniki budżetu obywatelskiego

W grudniu 2021 roku Rada Miejska w Barcinie w

formie uchwały ustaliła nową wysokość opłat za

pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” i oddziale

żłobkowym w Przedszkolu w Piechcinie, określiła

maksymalną stawkę za wyżywienie oraz 50%

zwolnienie z opłat za pobyt dla rodzin

wielodzietnych.

Żłobek „Pszczółka” w Barcinie funkcjonuje od

dwóch lat. Podstawowym celem działania nowej

placówki, którą kieruje dyrektor Lidia Szałkowska,

jest organizowanie i prowadzenie działalności

profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i

wychowawczej, wspomagającej wyrównanie

szans rozwoju dzieci w wieku od 20 tygodnia życia

do lat 3. Stawka za czesne wynosiła przez cały ten

okres 200 zł miesięcznie i była jedną z najniższych w

województwie kujawsko-pomorskim. W 2021 roku

koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosił w naszej

gminie 1.200,00 zł. Obecna sytuacja związana z

podwyżkami i inflacją zmusiła władze

samorządowe do podniesienia stawki miesięcznej i

ustalenia jej na poziomie 20% minimalnego

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w

danym roku kalendarzowym.

1 stycznia 2022 roku w życie weszła ustawa o

rodzinnym kapitale opiekuńczym. To nowe

świadczenie będące elementem Polskiego Ładu.

W założeniach programu jest dalsze wspieranie

polskich rodzin poprzez Rodzinny Kapitał

Opiekuńczy i dofinansowaniu obniżenia opłaty za

pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u

dziennego opiekuna. W przypadku, gdy rodzice

skorzystają z programu wsparcia polskich rodzin, to

wysokość opłaty za czesne spowoduje zaledwie

wzrost 2 zł miesięcznie. Rodzice będą opłacać

czesne w wysokości 202 zł, czyli zbliżone do tego,

jakie obowiązywało do grudnia ubiegłego roku.

Podatnika Gminy Barcin utrzymanie jednego

dziecka w żłobku będzie kosztować o 400 zł mniej,

a wysoki standard usług będzie utrzymany. Warto

podkreślić, że rodziny wielodzietne objęte

samorządowym programem „Duża Rodzina z

Barcina”, kwotę czesnego mają dodatkowo

obniżoną o 50%.

Polski Ład i nowe opłaty za czesne

Hubert Łukomski



Z dniem 3 stycznia 2022 r. Gmina Barcin przystąpiła

do realizacji projektu „Działania animacyjno-

kulturalne w Barcinie – „KU WIOŚNIE”. Projekt

realizowany jest na podstawie umowy grantowej nr

16/2020/EFS/G z 23.01.2020 r. zawartej z Lokalną

Grupą Działania "Pałuki-Wspólna Sprawa".

Wartość projektu: 26.041 zł, Wkład Funduszy

Europejskich: 24.738,95 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny

kierowany przez społeczność, Działanie 11.1

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W ramach projektu przewidziano dla uczestników

następujące formy wsparcia:

a)działania animacyjno-integracyjne przy udziale

animatora aktywności lokalnej (w tym w zakresie

animacji/edukacji społ.-obywatelskiej);

b)warsztaty artystyczne (łącznie – 16h zajęć);

c)zajęcia sportowo-rekreacyjne (2 grupy po 10

osób każda, 8h/ grupa; łącznie 16h);

d)poradnictwo psychologiczne/pedagogiczne/

terapeutyczne (grupowe i/lub indywidualne – w

zależności od potrzeb, łącznie 40h);

e)wyjścia do kina (3 razy);

f)udział w 1 płatnym wydarzeniu kulturalnym (np.

koncert, recital, kabaret, inne).

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia

oferowanych w ramach projektu jest dla

uczestników bezpłatne.

Celem projektu jest włączenie społeczne poprzez

podniesienie poziomu aktywności społecznej,

integracja 20 osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar

rewitalizacji miasta Barcin, w okresie od 03.01 do

31.05.2022 r.

Cele szczegółowe projektu to m.in: wzrost wiedzy

i/lub umiejętności wśród uczestników projektu w

zakresie: zagadnień społecznoobywatelskich,

artystycznych, pobudzenie/ zwiększenie udziału w

życiu kulturalno-społecznym gminy, wzrost poczucia

własnej wartości, wzrost umiejętności

interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem.

Rekrutacja do projektu trwa od 03.01.2022 r. do

14.01.2022 r. Formularze rekrutacyjne dostępne są w:

Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie,

Biurze projektu; na stronie internetowej:

www.barcin.pl

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która

spełnia łącznie warunki określone w pkt. 1 i pkt. 2

oraz pkt.3:

1)osoba pełnoletnia, która zamieszkuje wyznaczony

obszar rewitalizacji Barcina (ulice: Artylerzystów, ul.

Dr. St. Krzysia, ul. Dworcowa, ul. Jakuba

Wojciechowskiego, ul. Krotoszyńska, ul. Lotników, ul.

Wojska Polskiego, ul. 4 Stycznia)

2)posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym – tzn. spełnia minimum

jedną z poniższych przesłanek:

a)osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004

r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do

objęcia wsparciem pomocy społecznej) lub

b)osoba z niepełnosprawnością lub

c)osoba potrzebująca wsparcia w codziennym

funkcjonowaniu lub

d)osoba korzystająca z POPŻ.

3) osoba nie korzysta/ła ze wsparcia w innym

projekcie dofinansowanym przez LGD Pałuki -

Wspólna Sprawa w ramach naboru 4/2019/G.

Warunki premiujące:

a)korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej – 1

pkt.;

b)korzystanie z PO PŻ – 1 pkt.;

c)osoba niepełnosprawna – 1 pkt.;

d)osoba w wieku poprodukcyjnym (w przypadku

kobiety – ukończone 60 lat, w przypadku mężczyzny

– ukończone 65 lat) – 2 pkt.

Realizacja projektu „Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie –
„KU WIOŚNIE”

Dnia 11.12.2021r. w Świetlicy MDK Mamlicz odbyło

się .Spotkanie dla dzieci z Mikołajem.

Organizatorami byli : Radna Rady Miejskiej w

Barcinie pani Agnieszka Sulecka, Rada Sołecka

Mamlicz, Koło Gospodyń Wiejskich Mamlicz, MDK

Barcin, Biblioteka Filia Mamlicz, i Świetlica MDK

Mamlicz. Bardzo dziękujemy pani Agnieszce za

współpracę i przygotowanie pięknych paczek

dla dzieci z Mamlicza. Radość dzieci ogromna.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia i wszelkiej

pomyślności.

Od 1 do 16 grudnia 2021 roku trwała publiczna

zbiórka darów dla samotnych seniorów z Gminy

Barcin, której celem było przygotowanie paczek

żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia.

Akcję zorganizował Społeczny Komitet „Seniorzy

Seniorom” przy wsparciu Gminnej Rady Seniorów i

Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. W Delikatesach

Centrum, marketach Biedronka, Dino i Netto, Sklepie

Polskim i sklepach Gminnej Spółdzielni „Samopomoc

Chłopska” zbierano kawę mieloną, rozpuszczalną,

zbożową, kakao i herbatę, czekolady, bomboniery,

ciastka, cukierki, szampony i mydło w płynie. Zbiórkę

wsparli prywatni sponsorzy. Organizatorom akcji

pomogli pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej, którzy ze zgromadzonych

darów przygotowali 140 paczek żywnościowych dla

najstarszych mieszkańców gminy, podopiecznych

Dziennego Domu Pobytu „Zacisze” i Domu Pomocy

Społecznej w Barcinie oraz mieszkania chronionego

w Piechcinie.

Mikołajki w świetlicy w Mamliczu

Świąteczna paczka dla seniora

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie

oferuje zajęcia pn. „Biblioteczny fitness umysłu”,

podczas których odbywają się treningi umysłu i

ćwiczenia pamięciowe dla seniorów. Z gier i zabaw

logicznych cyklicznie korzystają trzy grupy

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz

Pensjonariusze Dziennego Domu Pobytu „Zacisze”

w Barcinie. Na każdym spotkaniu uczestnicy

zmagają się z różnymi zadaniami - rozwiązują

krzyżówki, rebusy, odszyfrowują zakodowane

słowa, układają puzzle, odnajdują i wykreślają

podane wyrazy, szukają szczegółów różniących

obrazki, czy obliczają zaszyfrowane działania

matematyczne.

Renata Grabowska

Joanna Rucińska

Beata Wyszyńska

Jarosław Drozdowski

Biblioteczny fitness umysłu

W 2021 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w

Barcinie realizowała Projekt „Biblioteczne rozmowy

przy kawie – wokół PRL”, który był dofinansowany

ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa

Narodowego i Sportu (wówczas) pochodzących z

Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu

Partnerstwo dla książki. Odbyło się 11 spotkań

tradycyjnych w czytelni biblioteki oraz 2 spotkania

online. A były to spotkania zMartą Sztokfisz „Malarz

szerokiego kadru - Jerzy Hoffman”, z Małgorzata

Jarocińską „Prymas minionego Tysiąclecia –

Kardynał Stefan Wyszyński” , z Edytą Świętek „PRL w

literaturze”, z Krzysztofem Leśniewskim i Markiem

Kolińskim „Smaki i smaczki – rodem z PRL-u”, z

Wojciechem Przylipiakiem „Zabaw wspomnień

czar”, z Romanem Czejarkiem „Tego się słuchało –

fenomen Lata z Radiem”, z Iwoną Kienzler

„Festiwale, festiwale… - o konkursach piosenki w

PRL”, z Ewą Jałochowską „Kolory PRL. Plakat,

komiks, film”, zMatrą Sztokfisz „Prasa w okresie PRL”,

z Katarzyną Maniewską „Tajemnice Stanu

Wojennego” oraz spotkanie wspomnieniowe „Ta

nasza młodość w PRL” i wystawę zdjęć „Jak się żyło

w PRL?”. Zorganizowano też koncert piosenek w

wykonaniu Nell Polgert-Martwĳczuk „Czy mnie

jeszcze pamiętasz?” i pokaz mody „Czy szata zdobi

obywatela-od traktorzystki do Telimeny” –

przygotowany w formie spektaklu przez Katarzynę

Rodziewicz. W okresie wakacji trwały konkursy z

nagrodami - internetowy quiz „Tak się żyło w PRL”

oraz „Ta nasza młodość w PRL - pokaż zdjęcie albo

napisz, jak dorastało się w PRL”.

Łącznie w Projekcie uczestniczyło

418 osób, z czego 333 stacjonarnie, 63 online i 22

osoby wzięły udział w konkursach. Dziękujemy

wszystkim Uczestnikom za zainteresowanie naszymi

inicjatywami oraz naszym Partnerom – Zespołowi

Szkół w Barcinie, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku,

Towarzystwu Miłośników Miasta i Gminy Barcin,

Miejskiemu Domowi Kultury w Barcinie oraz Gminie

Barcin, z którymi wspólne realizowanie Projektu

„Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”,

„Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”

Renata Grabowska



2 grudnia 2021 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs

Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia - gwara

pałucka”. Konkurs przebiegał w formie online i był

transmitowany na żywo na bibliotecznym

Facebooku.. Jurorzy w składzie: przewodniczący pan

Mirosław Binkowski oraz członkowie: pani Teresa Wilk,

pani Zofia Jesionowska i pan Krzysztof Leśniewski

połączyli się z uczestnikami na platformie Zoom.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 31 osób. Byli

to uczniowie szkół podstawowych w dwóch

kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII oraz

uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jury oceniając uczestników brało pod uwagę

umiejętność posługiwania się gwarą, poprawność

i staranność interpretacji, opanowanie pamięciowe

tekstu, intonację i dykcję oraz ogólny wyraz

artystyczny. Nagrodami dla laureatów, ich

opiekunów i pozostałych uczestników konkursu były

książki i gry ufundowane przez Bibliotekę Publiczną

Miasta i Gminy Barcin. Najmłodsza uczestniczka

konkursu otrzymała wielkiego pluszowego misia

ufundowanego jak co roku przez radną Rady

Miejskiej w Barcinie Panią Teresę Wilk.

W kategorii klas I-III:

I. miejsce zajęła Maria Bilek z Zespołu Szkół

w Barcinie;

II. miejsce zajął Juliusz Woźniak z Zespołu Szkół

w Barcinie;

III. miejsce zajęła Liliana Klawińska z Zespołu Szkół

w Barcinie. Wyróżniono Zofię Roman ze Szkoły

Podstawowej w Piechcinie oraz Blankę Wardęcką

z Zespołu Szkół w Barcinie.

Za przygotowanie laureatki jury nagrodziło Panią

Monikę Wardęcką.

W tej kategorii wręczono również nagrodę dla

najmłodszego uczestnika konkursu – wielkiego

pluszowegomisia otrzymała Zofia Roman- uczennica

klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

W kategorii klas IV-VIII:

I. miejsce zajął Oliwier Maludziński ze Szkoły

Podstawowej w Januszkowie;

II. miejsce zajęła Zuzanna Kwaśniewska ze Szkoły

Podstawowej w Barcinie;

III. miejsce zajęła Katarzyna Trela ze Szkoły

Podstawowej w Mamliczu.

Wyróżnienia otrzymali Wiktoria Andler i Antoni Mika

z Zespołu Szkół w Barcinie.

Nagrodzono również nauczycielkę – opiekunkę

laureata – Panią Barbarę Śledzikowską.

Poziom konkursu był wysoki, wszystkim uczestnikom

gratulujemy znajomości gwary pałuckiej i do

zobaczenia za rok.

Pierwszy etap warsztatów z DŁUGOPISAMI 3D, które

rozpoczęły się we wrześniu 2021 dobiegł końca.

Zainteresowanie warsztatami było tak duże, że

utworzone zostały trzy grupy, które spotykały się raz

w tygodniu. Dzieci podczas zajęć miały okazję

wykonać za pomocą długopisów 3D i kolorowych

filamentów (bo tak się nazywają specjalne

plastikowe wkłady) przeróżne konstrukcje 3D.

Podczas 13 warsztatów uczestnikom udało się

stworzyć: kostkę Rubika, motylki, ważki, okulary,

domek - skarbonkę, wieżę Eiffla, choinkę

świąteczną, auta oraz różne zwierzęta z figur

geometrycznych. Podczas zajęć nie zabrakło

dzieciom kreatywności w tworzeniu nowych rzeczy,

dobrego humoru, który wpłynął na miłą atmosferę

podczas zajęć oraz mnóstwa pomysłów na kolejne

spotkania każdej grupy. Niestety w drugim tygodniu

stycznia spotkaliśmy się z dziećmi po raz ostatni

podsumowując warsztaty. Dzieci otrzymały

certyfikaty oraz drobne upominki i słodkości.

Konkurs gwary pałuckiej Koniec długopisów 3D w bibliotece

Justyna Woźniak

Olga Gralak-Ćwikła



24 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy

Barcin odbyło się kolejne spotkanie z popularnego

wśród naszych użytkowników cyklu „Artystyczne

prezentacje”. Tym razem w czytelni biblioteki

otwarto wystawę prac Marty Wilk - Wierzbińskiej.

Pani Marta jest absolwentką Uniwersytetu im.

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na co dzień

zajmuje się nauczaniem - pracuje jako nauczycielka

plastyki, muzyki i języka polskiego w szkole

podstawowej. Ze sztuką związana jest od

najmłodszych lat; jej ojciec, Pan Krzysztof Wilk, jest

cenionym malarzem. Pani Marta dorastała wśród

sztalug, farb i płócien. Jak sama powiedziała na

wernisażu, można powiedzieć, że twórczość była jej

przeznaczona – teraz stara się przekazać

zamiłowanie do sztuki swoim uczniom.

Artystka zajmuje się malarstwem, rysunkiem,

ceramiką artystyczną i użytkową oraz technikami

dekoracyjnymi (min. decoupage). Ceramika w jej

twórczości to rzecz stosunkowo nowa; Pani Marta

interesuje się tą dziedziną od kilku lat. Swoje pierwsze

kroki w ceramice stawiała pod okiem Adriany

Wituckiej w Bydgoszczy; obecnie tworzy

samodzielnie. Udało się jej urządzić w domu

pracownię ceramiczną, dzięki czemu może

poświęcać swojej nowej pasji każdą wolną chwilę.

Związana jest ze stowarzyszeniem artystycznym Dom

Artysty w Inowrocławiu; jako członkini stowarzyszenia

bierze udział w wystawach grupowych, plenerach

malarskich oraz akcjach charytatywnych

organizowanych przez stowarzyszenie. Jak podkreśla

Pan Marta, możliwość tworzenia u boku innych

artystów działa na nią niezwykle inspirująco.

Zdradziła, że niebawem oddział Domu Artysty

zostanie otwarty także w Barcinie.

Wystawa w bibliotece jest kolejna wystawą

indywidualną artystki. Zapraszamy do oglądania

wystawy w godzinach otwarcia czytelni.

Wystawa Marty Wilk-Wierzbińskiej

Gdy mowa o wyprawach wysokogórskich, uwaga

skupia się zazwyczaj na wspinaczach którzy

przełamując słabości zdobywają niedosiężne

szczyty; niewiele za to mówi się o ich pozostałych

w domu partnerkach. Dziennikarka Katarzyna

Zdanowicz postanowiła zmienić ten stan rzeczy

i podjęła się napisania książki poświęconej

wyłącznie żonom i partnerkom himalaistów. Pozycja,

wydana pod tytułem „Zawsze mówi, że wróci”

została zaprezentowana czytelnikom barcińskiej

biblioteki na spotkaniu autorskim z Panią Zdanowicz,

które miało miejsce 10 grudnia.

Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka pochodząca

z Solca Kujawskiego, znana jest widzom z telewizji

TVN 24, pisze także dla tygodnika „Polityka”. Książka

„Zawsze mówi, że wróci” jest jej debiutem literackim.

Autorka oddaje tu głos dziewięciu kobietom - Ewie

Kurtyce, Katarzynie Wielickiej, Izabeli Hajzer, Elżbiecie

Pawlikowskiej, Elżbiecie Dąsal, Anieli Łukaszewskiej,

Annie Solskiej – Mackiewicz, Aleksandrze Leksińskiej

i Agnieszce Korpal; kobietom, które wchodząc

w związek z ukochanym mężczyzną wiedziały, że

w relacji zawsze obecna będzie „ta trzecia”: pasja

do gór. Jak wiadomo, miłość ta potrafi być

zabójcza; stąd wiele bohaterek książki to kobiety,

których partnerzy z gór nie wrócili. Trauma po

tragedii bywa żywa do dziś.

Podczas spotkania w barcińskiej bibliotece Pani

Zdanowicz podzieliła się z publicznością kulisami

powstawania książki; opowiedziała tez o swoim

warsztacie pisarskim i literackich pomysłach na

przyszłość. Nie zabrakło oczywiście pytań od

widzów; wielu gości skorzystało z okazji i kupiło

książkę Pani Katarzyny, otrzymując przy okazji

osobistą dedykację.

Katarzyna Zdanowicz

Dnia 8 grudnia 2021 r. w czytelni Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Barcinie odbyło się spotkanie z dr

Katarzyną Maniewską- pracownikiem Delegatury

IPN w Bydgoszczy. Poświęcone było tematyce

stanu wojennego w związku z przypadająca 13

grudnia br. 40 rocznicą jego wprowadzenia.

Spotkanie było okazją do pogłębienia swojej

wiedzy w oparciu o aktualny stan badań

naukowych na podstawie zachowanych

dokumentów w archiwach IPN. Podczas wykładu

dr Maniewska przypomniała o najważniejszych

wydarzeniach z tamtego okresu. Przedstawiła

mało znane fakty dotyczące stanu wojennego,

mówiła o przygotowaniach do wprowadzenia

stanu wojennego, które trwały ponad rok i były

prowadzone bardzo skrupulatnie,

o internowaniach, odcięciu środków łączności,

o notatce Wiktora Anoszkina, ośrodkach

internowań w naszych okolicach utworzonych

w Mielęcinie, Potulicach i Bydgoszczy-Fordonie.

Prelegentka opowiadała o przebiegu trzech akcji

prowadzonych przez bezpiekę; Jodła

z początkowym kryptonimem Wrzos, Klon oraz

Azalia/Malwa. Uczestnicy spotkania

z zainteresowaniem posłuchali o formach oporu,

represjach i ofiarach stanu wojennego. Spotkanie

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 wszystkie zainteresowane

osoby otrzymały wydane przez Instytut Pamięci

Narodowej materiały edukacyjne do wystawy

elementarnej „Stan wojenny 1981-1983” oraz

mogły wypożyczyć książkę z przygotowanej

tematycznej wystawy.

Stan wojenny

4 stycznia 1919 roku mieszkańcy Barcina przyłączyli

się do Powstania Wielkopolskiego. Powstańcy

przejęli władzę od pruskiego zaborcy i zajęli

kluczowe obiekty. Barcin był wolny.

Barcińscy powstańcy nie poprzestali na

oswobodzeniu miasta. Chwycili za broń i łączyli się

w oddziały, bądź dołączali do istniejących.

Kontynuowali walkę na frontach powstania, min.

w ramach kampanii pakoskiej; walczyli pod

Łabiszynem, Rynarzewem, Szubinem, Nakłem,

Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Chodzieży

itd.

Z okazji 103 rocznicy wybuchu Powstania

Wielkopolskiego w mieście barcińskie zuchy

i harcerze z 5 Drużyny Hufca Pałuki wraz

z opiekunami druhną Halina Kolińską, Emilią

Pałecką i druhem Markiem Kolińskim wzięli udział

w grze miejskiej, której współorganizatorem była

nasza biblioteka. W ramach gry dzieci przemierzyły

miasto wypełniając zadania związane

z powstaniem. Start trasy miał miejsce w bibliotece

głównej w Barcinie, dalej uczestnicy gry zatrzymali

się min. przy kamienicy przy ul. 4 stycznia, gdzie

zbierali się powstańcy czy pomniku Powstańców

Wielkopolskich na rynku; odwiedzili także filię nr 1

w Barcinie, gdzie otrzymali znicze, które następnie

zapalili na grobach powstańców spoczywających

na barcińskim cmentarzu.

Nagrody w grze ufundował Urząd Miejski

w Barcinie oraz biblioteka.

Gra miejska

W 1985 roku decyzją Zgromadzenia Ogólnego

Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiono

dzień 5 grudnia Międzynarodowym Dniem

Wolontariusza; święto to jest doskonałą okazją, by

uhonorować ludzi, którzy bezinteresownie

poświęcają swój czas i energię pracując na rzecz

innych. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy

Barcin obchodzenie Dnia Wolontariusza jest

już tradycją – jest bowiem co świętować!

W bibliotekach na terenie gminy Barcin

pracuje około czterdziestu wolontariuszy. Są

osoby w różnym wieku, które pomagają

bibliotekarzom w codziennej pracy

bibliotecznej, uczestniczą w organizacji

i przeprowadzaniu zajęć dla dzieci, spotkań,

warsztatów. By okazać wdzięczność za ich

zaangażowanie i wsparcie, co roku biblioteka

organizuje wyjątkowe spotkanie; nie inaczej

było w roku 2021. Tegoroczne wydarzenie

miało miejsce 1 grudnia; ze względu na

obostrzenia wynikłe z epidemii mogliśmy

zaprosić do biblioteki ograniczoną ilość osób.

W uznaniu i podziękowaniu za pracę, każdy

wolontariusz otrzymał dyplom wraz

z serdecznymi życzeniami oraz upominek.

Obecni na spotkaniu mieli też możliwość

wysłuchania specjalnie dla nich

zorganizowanego koncertu Kuby

Michalskiego – autora, kompozytora,

wokalisty i gitarzysty, który wystąpił z recitalem

piosenek inspirowanych poezją polskich

r o m a n t y k ó w .

Dzień wolontariusza

Olga Gralak-Ćwikła

Olga Gralak-Ćwikła

Olga Gralak-Ćwikła

Olga Gralak-Ćwikła

Olga Gralak-Ćwikła



K.K

Koncert sylwestrowy w domu kultury
31 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu

Kultury w Barcinie odbył się koncert sylwestrowy pt.”

Umówiłem się z nią na dwudziestą”. Na scenie

gościliśmy:

Grażynę Nitę, Katarzynę Jaracz, Marcina Jaracza,

zespół instrumentalny pod kierownictwem Rafała

Tworka, Koncert poprowadzili Katarzyna Szewczyk i

Artur Jakubowski Wielkie szlagiery lat dwudziestych

i trzydziestych ubiegłego stulecia na kilka godzin

przed północą przeniosły Publiczność w tamten

wyjątkowy, magiczny czas. Poprzez muzyczne

wspomnienia – nieśmiertelne przeboje, melodie

nucone przez kolejne pokolenia Polaków

świętowaliśmy rozpoczynające się lata dwudzieste

kolejnego wieku, tym samym potwierdzając

szczególne piękno tamtych lat, z nadzieją

spoglądając w przyszłość. Podczas koncertu

mogliśmy usłyszeć szlagiery lat dwudziestych i

trzydziestych: Kiedy będziesz zakochany, Miłość ci

wszystko wybaczy, Umówiłem się z nią na dziewiątą,

Już nie zapomnisz mnie, Kogo nasza miłość

obchodzi, Na pierwszy znak, Powróćmy jak za

dawnych lat, Już taki jestem zimny drań, To ostatnia

niedziela, Całuję twoją dłoń Madame, Nasza jest

noc. Sylwestrowy koncert rozpoczął się punktualnie

o godzinie 20:00, chwilę przedtem uczestnicy

koncertu zostali poczęstowani kieliszkiem wina, aby

podudzić zmysły i wrażliwość.



Debiutowała w popowym zespole Varius Manx, z

którym nagrała dwie płyty, szybko stając się jednym

z najbardziej popularnych głosów swojego

pokolenia. Łącznie na koncie ma piętnaście

albumów, sprzedanych w ponad 2 milionach

egzemplarzy, oraz wiele prestiżowych nagród

fonograficznych. Tak artystka pisze o swoim

koncercie: „ Każda historia ma swój początek.

Każda piosenka ma swoja historię. Z żadnego

wywiadu nie da się dowiedzieć o mnie tyle, co z

tekstów, które piszę od ponad 25 lat. Dlatego

zdecydowałam się zwieńczyć obchody swojego

jubileuszu pracy twórczej wyjątkową trasą, podczas

której będę nie tylko śpiewać, ale dużo opowiadać

o tym, jakie tajemnice kryją w sobie moje piosenki.

To będzie bardzo kameralne, bardzo osobiste

spotkanie. Dlatego też wymaga specjalnej oprawy i

narracji muzycznej. Na scenie pojawię się w

rozszerzonym składzie, co nie oznacza, że będzie

głośniej- wręcz przeciwnie. Użyję wszystkich

dostępnych mi środków wyrazu by w ciszy i skupieniu

zabrać słuchaczy do niezwykłego ogrodu wrażeń,

gdzie to co realne przemiesza się z

wyimaginowanym, gdzie surowe brzmienie

akustycznych instrumentów znajdą swoje miejsce w

otulinie subtelnych elektronicznych

przestrzeni...Chcecie posłuchać moich opowieści?

Zobaczymy się podczas trasy Intymnie…” Koncert

artystki odbędzie się 4 lutego o godzinie 18:00 w

Miejskim Domu Kultury w Barcinie, bilety w cenie 50

zł.

Anita Lipnicka- Intymnie

Monodrama Goła Baba-
Joanna Szczepkowska na Dzień Kobiet

Joanna Szczepkowska w Barcinie!

Monodram, a raczej monokomedia pod tytułem

„Goła baba”, to konfrontacja dwóch odmiennych

postaw wobec sztuki. Joanna Szczepkowska gra

dwie różne kobiety – artystki rywalizujące ze sobą o

uwagę i uznanie publiczności. Pierwsza z nich to

kobieta z parasolką, delikatna istota pełna ideałów,

artystka wymagająca od widzów ciszy i

koncentracji uwagi. W drugiej części monodramu

wpada na scenę tytułowa baba. Hałaśliwa i

dosadna, rzucając dowcipami błyskawicznie

nawiązuje kontakt z publicznością. Dwie różne

bohaterki, dwa różne sposoby bycia na scenie

odsłaniają prawdę o komercji w kulturze. Joanna

Szczepkowska, stosując terapię przez śmiech , mówi

o rzeczach ważnych i aktualnych. Niespodziewane

zakończenie monodramu skłania widza do refleksji

nad światem, w którym nie ma miejsca dla słabych.

Wydarzenie odbędzie się 8 marca o godzinie 18:00,

bilety w cenie 10 zł dostępne stacjonarnie lub

online.

Czesław Mozil Solo

Niecodzienne połączenie monodramu i koncertu, w

wykonaniu uwielbianego przez fanów, polsko-

duńskiego artysty, byłego jurora, wiecznego

marzyciela- Czesława Mozila.

Czesław Mozil Solo to przewrotna, bardzo zabawna,

muzyczno-liryczna podróż, w którą wkomponowane

są największe hity artysty. Wyjdźcie z domu! Nie

możecie tego przegapić! W programie są piosenki z

nowej płyty #IDEOLOGIAMOZILA, która miała swoją

premierę 19 listopada, a także piosenki stare,

zarówno te bardziej jak i mniej znane.

„#IDEOLOGIAMOZILA” to album bardzo osobisty,

zbiór obserwacji świata, ale i najbliższego otoczenia.

To zamknięty w 12 piosenkach manifest ważnych dla

CzesławaMozila spraw i wartości. Jak mówi Czesław

Mozil: „#IDEOLOGIAMOZIKA” to także płyta, która

jest moją osobistą walką z kompleksem pisania po

polsku. To pierwsza płyta do której teksty napisałem

w większości samodzielnie. Jako emigrant,

wychowany na duńskiej ziemi, zawsze odczuwałem

tremę pisząc po polsku. Tym razem podjąłem tę

walkę z własnymi strachami, co było jak katharsis.

Mam 42 lata, jestem wykształconym muzykiem z

dyplomem Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej

w Kopenhadze, ale przede wszystkim jestem prostym

grajkiem, który kocha stać na scenie. Artystę będzie

można usłyszeć 19 lutego o godzinie 18:00 w sali

domu kultury w Barcinie, bilety w cenie 15 zł

dostępne stacjonarnie lub online.

Wernisaż- Różnorodność twórczości
Grupa plastyczna „Impresja” 1 Brygady Logistycznej

im. króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

powstała w 2004 roku, w Klubie „Lotnik” w

Bydgoszczy. Dzisiaj Klub nosi nazwę Logistyk, ale

wciąż zachowuje działalność na rzecz kultury w

Bydgoszczy. „Impresja” skupia w swoich kręgach

dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Instruktorem

prowadzącym i założycielką grupy jest artysta

plastyk Małgorzata Biernat. Artyści podejmują wiele

tematów, a szczególne miejsce w ich twórczości

mają dzieła związane m.in. z polską armią i historią

Polski. Grupa „ Impresja” co roku zajmuje czołowe

miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Military ART., jak

również bierze udział w plenerach i warsztatach

plastycznych. Ma na swoim końce wiele wystaw

malarskich w Bydgoszczy, Warszawie, Świdwinie czy

Barcinie. Oprócz priorytetu tematów wojskowych

malowane są obrazy związane z architekturą,

krajobrazem, martwe natury, portrety, kwiaty, kopie

znanych obrazów minionych epok, a także

zwierzęta i dzieci. Malarstwo w wielu technikach

plastycznych : olej, akryl, akwarela, techniki własne i

rysunek. Wernisaż grupy „ Impresja” odbędzie się 24

lutego o godzinie 18:00, wstęp wolny.
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