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Zdjęcia na str. 2

Letni Park Sztuki

W tym roku z powodu stanu pande-
micznego wszystkie większe plenerowe 
wydarzenia zostały odwołane. Sytuacja 
trudna ale nie beznadziejna, albowiem przez 
dwa miesiące realizowany był projekt pod 
nazwą „Park Sztuki”. Miejski Dom Kultury w 
Barcinie zaprosił do parku Wolności wszyst-
kich tych, którzy chcieli w wybrane weeken-
dowe dni zaczerpnąć nieco kulturalnych 
wrażeń. Dla Barcinian wystąpili między innymi 
El Mariachi i Cynamony. Sporym zaintere-
sowaniem spacerowiczów okazały się „Żywe 
Pomniki”. Interaktywna sztuka ulicy spotkała 
się z ciepłym odbiorem wśród barcińskiej 
publiki. Podsumowaniem pro-jektu był 
plenerowy spektakl Teatru Ewolucji Cienia pt. 
"Fin Amor". 
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„Kulinarny savoir-vivre” w bibliotece

W sierpniu 2020 roku z niewielkim opóźnie-
niem z powodu koronawirusa w Oddziale dla dzieci 
i młodzieży biblioteki publicznej w Barcinie 
zrealizowano cykl zajęć wakacyjnych pod hasłem 
„Kulinarny savoir-vivre”. Sześć twórczych war-
sztatów plastyczno-edukacyjnych i kulinarnych 
zatytułowanych „O zachowaniu przy stole”, 
„Kanapkowy miszmasz”, „Stół w stylu angielskim”, 
„Owocowa niespodzianka”, „Szwedzki stół – co to 
takiego?” i „Słodkie szaleństwo” oraz dwa 
inspirujące spotkania autorskie z panią Joanną 
Krzyżanek zgromadziły ponad 150 młodych 
czytelników. Głównym celem projektu było 
wspieranie i umożliwienie rozwoju czytelniczego i 
edukacyjnego młodych odbiorców barcińskiej 
książnicy. Bibliotekarki starały się zachęcić dzieci do 
korzystania z literatury po-pularnonaukowej, 
podejmowania samodzielnych działań kulinarnych, 
rozwijania zdolności manualnych i kreatywności, 
eksperymentowania z przepisami i myszkowania 
po książkach kucharskich. Spotkania z pisarką 
książek kulinarnych dla dzieci i młodzieży miały 
pobudzić dziecięcą wyobraźnię, zainteresować 
oraz rozbudzić w najmłodszych chęć korzystania z 
literatury dla nich przeznaczonej. W trosce o 
poprawę czytelnictwa zachęcano dziewczęta i 
chłopców do spędzania czasu wolnego na czytaniu 
i  praktycznym korzystaniu z książek oraz 
promowano bibliotekę jako miejsce przyjazne 
dzieciom.
Pani Joanna Krzyżanek, autorka książek o Cecylii 
Knedelek, gąsce Walerce, kocie Papli, pieskach 
Tereski i kotkach Dorotki, sama o sobie mówi tak: 
„Mam czarne włosy przypominające druciki, 
niebieskie oczy i kilka pięknych zmarszczek na 
czole. Jestem miłośniczką liter i gałgankowych 

gąsek. Piszę opowiastki, rymowanki i listy do 
przyjaciół. Lubię biegać nad rzeczką, podróżować 
pociągiem, siedzieć w kawiarence, czytać książki, 
pić herbatę z różaną konfiturą, podziwiać kolorowe 
cynie, zbierać kasztany, obserwować krople 
deszczu spływające po dachówkach i łapać 
śniegowe płatki. W bibliotece w Barcinie pani 
Joasia opowiedziała kilka zabawnych anegdot z 
życia rodzinnego, przeczytała parę krótkich 
opowiadań i przypomniała najważniejsze zasady 
savoir-vivre. 
Pod jej kierunkiem dzieci stworzyły z kawałków 
filcu i kleju przepiękne muffinki, które udeko-
rowały kolorowymi sznurkami i  filcowymi 
kuleczkami. W trakcie drugiego krzepiącego ciało i 
umysł spotkania autorskiego, dzieci wysłuchały 
fragmentu książki „Dobre maniery dla dzieci”, a 
następnie z wafelków, biszkoptów, paluszków, 
kremu czekoladowego, dżemu, rodzynek, 
migdałów, pestek dyni i słodkich drażetek 
stworzyły koty i kociaki oraz sukienki, sweterki, 
spodenki, czapeczki i maseczki ochronne do 
schrupania.
W trakcie warsztatów w bibliotece i przed 
biblioteką najmłodsi czytelnicy poznali znaczenie 
francuskiego wyrażania „savoir-vivre” oraz 
podstawowe zasady nakrywania i podawania do 
stołu, pogłębili swoją wiedzę na temat dobrych 
manier i form towarzyskich obowiązujących w 
domu i restauracji, nauczyli się sporządzać 
najpopularniejsze przekąski na świecie, czyli 
kanapki, poznali pojęcia, barwy, cechy charaktery-
styczne i estetykę wykonania angielskiego i 
szwedzkiego stołu, zrobili owocowe szaszłyki dla 
siebie i rodzeństwa, upiekli gofry z cukrem pudrem 
oraz przygotowali pomarańczowe, fioletowe lub 

zielone koktajle z owoców i warzyw, poznali 
przepisy kul inarne i  pomocne urządzenia 
kuchenne. Dzieci uczestniczyły w muffinkowej 
loteriadzie, czyli zabawie kolorowym kołem 
fortuny z niespodzianką dla każdego, roz-
wiązywały krzyżówki o tematyce związanej z 
zachowaniem się przy stole, grały w owocowe 
memory oraz obejrzały spektakl pn. „Baśń dla 
małych łakomczuszków – tajemnica zdrowych 
brzuszków” Teatru Maska z Krakowa. W tym roku 
latem w bibliotece było smacznie, zdrowo i 
kolorowo!
Zajęcia wakacyjne na Oddziale dla dzieci i młodzieży 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie 
realizowane były w ramach projektu „Kulinarny 
savoir-vivre”, dofinansowanego w kwocie 
9.900,00 zł  ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 
„Partnerstwo dla książki”. Partnerem biblioteki był 
Klub Żeglarski „Neptun”. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i zdrowia młodych czytelników, w 
trakcie warsztatów i spotkań autorskich starano się 
zachowywać dystans społeczny i wyko-rzystywano 
środki ochrony osobistej. Przy sprzyjającej i 
słonecznej pogodzie część zajęć zorganizowano na 
świeżym powietrzu przed biblioteką. Niestety 
uwagi na deszczową aurę warsztat kończący 
wakacje został przeniesiony ze Stanicy Żeglarskiej 
„NEPTUN” do biblioteki. W miesiącu wrześniu 
zaplanowane jest jeszcze jedno spotkanie z autorką 
Joanną Krzyżanek, w których uczestniczyć będą 
uczniowie klas szkoły podstawowej.

       
Joanna Kujawa-Drozdowska

Zdjęcia na str. 7

Lato z wierszami 

Juliana Tuwima

7 lipca 2020 r. w piechcińskiej świetlicy 
MDK, w ramach współpracy z filią w 
Piechcinie, odbyły się kolejne zajęcia z 
dziećmi pt. „Lato z wierszami Juliana 
Tuwima”. 
Uczestnicy wtorkowego spotkania wy-
słuchali kilku wierszy Juliana Tuwima: 
„Zosia Samosia”, „Bambo”, „Dyzio 
Marzyciel”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego 
cioci”, „Okulary”, „Rzepka”, „Słoń 
Trąbalski”, „Lokomotywa”, „Ptasie 
radio”. Następnie otrzymali obrazki do 
wyklejenia wydzieranką, czyli dartymi 
kawałami kolorowego papieru. Prace 
przedstawiały bohaterów literackich 
wierszy Tuwima.
W drugiej części zajęć dzieci uczestni-
czyły w zabawach integracyjnych: 
„Podróże z alfabetem”, „Tajny obiekt”, 
„Wymyślanki” oraz „Błyskawiczne 
słowa”.
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Konkursy wędkarskie

W 2020 roku z powodu zagro-
żenia koronawirusem i epidemii COVID-
19 sportowy sezon wędkarski rozpoczął 
się pod koniec maja. Rywalizację nad 
wodą dopuszczono jedynie na szczeblu 
kół wędkarskich. Zawody okręgowe i 
ogólnopolskie zostały odwołane. W 
czerwcu i lipcu członkowie Koła Nr 71 
PZW w Barcinie spotkali się na trzech 
konkursach spławikowych. Wędkowano 
w Barcinie i Antoniewie. Otwarcie 
sezonu na Noteci 20 czerwca br. 
przyniosło słabe wyniki. Oto one: Dawid 
Krawczyk – 2330 pkt., Sławomir Cudo – 
1810 pkt., Andrzej Wiśniewski – 550 pkt., 
Marian Wieczorek – 510 pkt., Jan 
Kokocha – 470 pkt., Daniel Majka – 420 
pkt., Ryszard Kokocha – 380 pkt., Jakub 
Antczak – 190 pkt. i Andrzej Kowalczyk – 
70 pkt. Trzy tygodnie później, 11 lipca br., 
ryby w Barcinie brały doskonale, a 
wędkarze osiągnęli znakomite rezultaty: 
Mirosław Nosek – 9160 pkt.,  Jan 
Kokocha – 7900 pkt., Ryszard Kokocha – 
6930 pkt., Dawid Krawczyk – 6640 pkt., 
Waldemar Nosek – 6560 pkt., Andrzej 
Wiśniewski  –  6130 pkt . ,  Andrzej 
Kowalczyk – 5700 pkt.,  Jarosław 
Drozdowski  –  4830 pkt. ,  Henryk 
Jendrzejczak – 3670 pkt. i Michał 
Jendrzejczak – 3480 pkt. Konkursy na 
wodach Gospodarstwa Rybackiego 
Łysinin sp. z o.o. odbyły się za zgodą 
prezesa Henryka Sobolewskiego. Osoby 
nie posiadające zezwolenia na łowienie 
wniosły opłatę konkursową lub prze-

kazały po 15 zł na cel charytatywny. 
Trzecie zawody wędkarskie zorgani-
z o w a n o  2 5  l i p c a  b r .  n a  k a n a l e 
górnonoteckim w Antoniewie. Wędka-
rzom z Barcina poważne wędkowanie 
popsuły nieustannie „psocące” się 
niewymiarowe okonki. Punktowało 
pięciu kolegów: Waldemar Nosek – 3300 
pkt., Dawid Krawczyk – 1460 pkt., 
Henryk Jendrzejczak –1020 pkt. , 
Mirosław Nosek – 840 pkt. i Andrzej 
Wiśniewski – 710 pkt. Jan Kokocha, 
Ryszard Kokocha i Marian Wieczorek 
mieli puste siatki. Rywalizujących na 
wodach Polskiego Związku Wędkar-
skiego obowiązywało pozwolenie na 
wędkowanie lub 10 zł opłata konkur-
sowa. Dla trzech najlepszych wędkarzy 
w każdym z konkursów ufundowano 
nagrody rzeczowe. W 2020 roku Polski 
Związek Wędkarski obchodzi 70-lecie 
działalności .  Celem związku jest 
organizowanie i promowanie wędkar-
stwa, rekreacji sportu wędkarskiego, 
użytkowanie i ochrona wód, działanie 
na rzecz ochrony przyrody, edukacja i 
kształtowanie etyki wędkarskiej oraz 
upowszechnianie wiedzy o warunkach 
ochrony i połowu ryb.

Jarosław Drozdowski

Opowieści 
z teczki

profesora 
Książeczki

29 lipca 2020 r. piechcińska biblioteka 
oraz świetl ica M D K  w Piechcinie 
zaprosiły dzieci do Parku 100-lecia na 
spektakl pt. „Opowieści z teczki pro-
fesora Książeczki” w wykonaniu Teatru 
Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa.
Celem inscenizacji była promocja czytel-
nictwa oraz przekonanie najmłodszych 
do systematycznego odwiedzania 
biblioteki i wypożyczania książek. Współ-
czesna biblioteka to magiczne miejsce, w 
którym nie tylko wypożycza się książki. 
To miejsce, gdzie odbywają się spotkania 
autorsk ie  d la  dz iec i  i  dorosłych, 
spotkania z muzyką oraz teatrem, lekcje 
biblioteczne, zajęcia edukacyjne w czasie 
wakacji i ferii, spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki i wiele innych wydarzeń 
kulturalnych.
Profesor Książeczka wyjaśnił dzieciom, 
jak ważną rolę odgrywa nasza wyobraź-
nia. A kształtujemy ją właśnie poprzez 
czytanie książek. Tytułowy bohater 
przedstawił nam opowieści ze swojej 
teczki: Czerwonego Kapturka, Kopciusz-
ka i Misia Chrapcia. Uczestnicy spektaklu 
pomogli zrozumieć profesorowi, że bajki 
ukryte w jego teczce mogłyby trafić na 
regały wielu bibliotek, a wówczas on 
zostałby znanym pisarzem…
Z pewnością aktorzy Teatru Edukacji i 
Profilaktyki MASKA z Krakowa dostar-
czyli najmłodszym wyjątkowych wrażeń 
estetycznych. Dziękujemy…

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji ma już 10 lat!

Akt założycielski Spółki został podpi-
sany 17 sierpnia 2010 r. 
Celem działalności BOSiR-u jest zarzą-
dzanie obiektami sportowymi oraz 
prowadzenie działalności sportowo-
rekreacyjnej. Początkowo Spółka zarzą-
dzała tylko krytą pływalnią, aktualnie 
zarządza też stadionem lekkoatletycznym 
w Barcinie i stadionem w Piechcinie. W 
marcu 2017 roku pod pieczę Spółki 
przeszły cztery Orliki znajdujące się na 
terenie Gminy Barcin. W czerwcu  bieżą-
cego roku do obiektów zarządzanych 
przez BOSiR dołączyła wypożyczalnia 
rowerów i sprzętu wodnego sąsiadująca z 
barcińską Stanicą przy ulicy Wyzwolenia. 
Oferta przedsięwzięć kierowanych do 
mieszkańców gminy skupia się przede 
wszystkim na realizacji zajęć ruchowych 
na krytej pływalni oraz na stadionie 
lekkoatletycznym i przeznaczona jest dla 
każdego odbiorcy niezależnie od wieku. 
Na pływalni realizowane są m.in. zajęcia 
nauki pływania, aqua aerobiku, udo-
stępnione jest solarium, prowadzony jest 
sklep z niezbędnymi artykułami pły-
wackimi. Najmłodsi mieszkańcy Gminy 
Barcin mogą świętować na pływalni swoje 
urodziny na jedynym w swoim rodzaju 
wodnym party!
Z kolei starsi mieszkańcy mają możliwość 
skorzystania z małego SPA w postaci 
masaży wodnych, jacuzzi i strefy saun z 
trzema saunami do wyboru: fińską, 
infrared i parową. Obecnie ze względu na 
sytuację epidemiczną czynna jest tylko 
sauna fińska.
Również stadion lekkoatletyczny wyko-
rzystywany jest nie tylko do zajęć typowo 
sportowych, takich jak mecze, sparingi, 
czwartki lekkoatletyczne. Sporym zainte-
resowaniem cieszą się zajęcia fitness 
organizowane w budynku zaplecza 
s p o r t o w e g o .  W  o f e r c i e  s t a d i o n u , 
podobnie jak na pływalni,  jest też 
możliwość zorganizowania przyjęcia 

urodzinowego.
Boiska sportowe Orlik umożliwiają grę w 
piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę 
oraz tenis ziemny. Zakupione zostały 
nowe tablice do Darta, zestawy do 
badmintona, skakanki i koła gimna-
styczne, które pozwalają dzieciom na  
aktywne spędzanie wolnego czasu. Na 
Stadionie w Piechcinie organizowane są 
głównie  mecze,  spar ingi  i  za jęc ia 
treningowe.

Przez cały dziesięcioletni okres swojej 
działalności, Barciński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji ciężko i prężnie pracował, by 
zapewnić mieszkańcom Gminy wiele 
sportowych emocji. Misją i celem Spółki 
było zapewnienie mieszkańcom możli-
wości spędzania wolnego czasu w sposób 
aktywny, ciekawy i bezpieczny. 

Od początku działalności BOSiR dokłada 
wszelkich starań, by oferta zajęć skiero-
wanych zarówno do młodszych jak i 
starszych mieszkańców była atrakcyjna i 
różnorodna. 

Szeroki zakres zajęć sportowych uzu-
pełniają mniejsze i większe imprezy 
rekreacyjne i turystyczne. Do tradycji 
przeszły już zawody pływackie również te 
o randze ogólnopolskiej ,   festyny 
sportowo – rekreacyjne otwierające lub 
zamykające rok treningowy, imprezy z 
okazji Dnia Kobiet, czy Dnia Dziecka, 
Mikołajki, Halloween, turnieje piłkarskie, 
Noworoczny Turniej siatkówki wodnej i 
wiele, wiele innych. Największą imprezą 
sportową organizowaną przez BOSiR już 
od kilku lat jest impreza biegowa „Barcin 
Biega” skupiająca kilkuset zawodników z 
całej Polski startujących w biegach na 
dystansie 5 lub 10 km, marszu Nordic Wal-
king na 5 km lub biegach towarzyszących 
dla dzieci i młodzieży. Niesłabnącym 
zainteresowaniem cieszą się też orga-

nizowanie w okresie wakacji i  ferii 
zimowych aqua kolonie i obozy. 

Rok 2020 zapowiadał się równie ciekawie. 
Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji zapewnia, ze BOSiR miał wiele 
pomysłów i planów. Niestety, plany 
czasem się krzyżują. Większość zajęć i 
atrakcji przewidzianych na ten rok trzeba 
było odwołać z obawy o bezpieczeństwo 
Uczestników i Pracowników.  

Teraz BOSiR ostrożnie wraca do sporto-
wej rzeczywistości. Wznowiono działal-
ność większości sekcji sportowych, 
zrealizowano półkolonie 
i stacjonarny obóz pływacki. W naj-
bliższych, nieśmiałych planach jest nowa, 
nieco mniejsza impreza biegowa – 
Miodowy Festiwal Biegowy. Pracownicy 
BOSiR przygotowują też małą niespo-
dziankę z okazji 10 urodzin pływalni, a te 
już 19 października. Mamy nadzieję, że 
zechcecie Państwo świętować je razem z 
nami. Zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej i profilu Spółki na face-
booku, gdzie już wkrótce pojawi się więcej 
szczegółów. Do zobaczenia! 
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Konkursy wędkarskie

W 2020 roku z powodu zagro-
żenia koronawirusem i epidemii COVID-
19 sportowy sezon wędkarski rozpoczął 
się pod koniec maja. Rywalizację nad 
wodą dopuszczono jedynie na szczeblu 
kół wędkarskich. Zawody okręgowe i 
ogólnopolskie zostały odwołane. W 
czerwcu i lipcu członkowie Koła Nr 71 
PZW w Barcinie spotkali się na trzech 
konkursach spławikowych. Wędkowano 
w Barcinie i Antoniewie. Otwarcie 
sezonu na Noteci 20 czerwca br. 
przyniosło słabe wyniki. Oto one: Dawid 
Krawczyk – 2330 pkt., Sławomir Cudo – 
1810 pkt., Andrzej Wiśniewski – 550 pkt., 
Marian Wieczorek – 510 pkt., Jan 
Kokocha – 470 pkt., Daniel Majka – 420 
pkt., Ryszard Kokocha – 380 pkt., Jakub 
Antczak – 190 pkt. i Andrzej Kowalczyk – 
70 pkt. Trzy tygodnie później, 11 lipca br., 
ryby w Barcinie brały doskonale, a 
wędkarze osiągnęli znakomite rezultaty: 
Mirosław Nosek – 9160 pkt.,  Jan 
Kokocha – 7900 pkt., Ryszard Kokocha – 
6930 pkt., Dawid Krawczyk – 6640 pkt., 
Waldemar Nosek – 6560 pkt., Andrzej 
Wiśniewski  –  6130 pkt . ,  Andrzej 
Kowalczyk – 5700 pkt.,  Jarosław 
Drozdowski  –  4830 pkt. ,  Henryk 
Jendrzejczak – 3670 pkt. i Michał 
Jendrzejczak – 3480 pkt. Konkursy na 
wodach Gospodarstwa Rybackiego 
Łysinin sp. z o.o. odbyły się za zgodą 
prezesa Henryka Sobolewskiego. Osoby 
nie posiadające zezwolenia na łowienie 
wniosły opłatę konkursową lub prze-

kazały po 15 zł na cel charytatywny. 
Trzecie zawody wędkarskie zorgani-
z o w a n o  2 5  l i p c a  b r .  n a  k a n a l e 
górnonoteckim w Antoniewie. Wędka-
rzom z Barcina poważne wędkowanie 
popsuły nieustannie „psocące” się 
niewymiarowe okonki. Punktowało 
pięciu kolegów: Waldemar Nosek – 3300 
pkt., Dawid Krawczyk – 1460 pkt., 
Henryk Jendrzejczak –1020 pkt. , 
Mirosław Nosek – 840 pkt. i Andrzej 
Wiśniewski – 710 pkt. Jan Kokocha, 
Ryszard Kokocha i Marian Wieczorek 
mieli puste siatki. Rywalizujących na 
wodach Polskiego Związku Wędkar-
skiego obowiązywało pozwolenie na 
wędkowanie lub 10 zł opłata konkur-
sowa. Dla trzech najlepszych wędkarzy 
w każdym z konkursów ufundowano 
nagrody rzeczowe. W 2020 roku Polski 
Związek Wędkarski obchodzi 70-lecie 
działalności .  Celem związku jest 
organizowanie i promowanie wędkar-
stwa, rekreacji sportu wędkarskiego, 
użytkowanie i ochrona wód, działanie 
na rzecz ochrony przyrody, edukacja i 
kształtowanie etyki wędkarskiej oraz 
upowszechnianie wiedzy o warunkach 
ochrony i połowu ryb.

Jarosław Drozdowski

Opowieści 
z teczki

profesora 
Książeczki

29 lipca 2020 r. piechcińska biblioteka 
oraz świetl ica M D K  w Piechcinie 
zaprosiły dzieci do Parku 100-lecia na 
spektakl pt. „Opowieści z teczki pro-
fesora Książeczki” w wykonaniu Teatru 
Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa.
Celem inscenizacji była promocja czytel-
nictwa oraz przekonanie najmłodszych 
do systematycznego odwiedzania 
biblioteki i wypożyczania książek. Współ-
czesna biblioteka to magiczne miejsce, w 
którym nie tylko wypożycza się książki. 
To miejsce, gdzie odbywają się spotkania 
autorsk ie  d la  dz iec i  i  dorosłych, 
spotkania z muzyką oraz teatrem, lekcje 
biblioteczne, zajęcia edukacyjne w czasie 
wakacji i ferii, spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki i wiele innych wydarzeń 
kulturalnych.
Profesor Książeczka wyjaśnił dzieciom, 
jak ważną rolę odgrywa nasza wyobraź-
nia. A kształtujemy ją właśnie poprzez 
czytanie książek. Tytułowy bohater 
przedstawił nam opowieści ze swojej 
teczki: Czerwonego Kapturka, Kopciusz-
ka i Misia Chrapcia. Uczestnicy spektaklu 
pomogli zrozumieć profesorowi, że bajki 
ukryte w jego teczce mogłyby trafić na 
regały wielu bibliotek, a wówczas on 
zostałby znanym pisarzem…
Z pewnością aktorzy Teatru Edukacji i 
Profilaktyki MASKA z Krakowa dostar-
czyli najmłodszym wyjątkowych wrażeń 
estetycznych. Dziękujemy…

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji ma już 10 lat!

Akt założycielski Spółki został podpi-
sany 17 sierpnia 2010 r. 
Celem działalności BOSiR-u jest zarzą-
dzanie obiektami sportowymi oraz 
prowadzenie działalności sportowo-
rekreacyjnej. Początkowo Spółka zarzą-
dzała tylko krytą pływalnią, aktualnie 
zarządza też stadionem lekkoatletycznym 
w Barcinie i stadionem w Piechcinie. W 
marcu 2017 roku pod pieczę Spółki 
przeszły cztery Orliki znajdujące się na 
terenie Gminy Barcin. W czerwcu  bieżą-
cego roku do obiektów zarządzanych 
przez BOSiR dołączyła wypożyczalnia 
rowerów i sprzętu wodnego sąsiadująca z 
barcińską Stanicą przy ulicy Wyzwolenia. 
Oferta przedsięwzięć kierowanych do 
mieszkańców gminy skupia się przede 
wszystkim na realizacji zajęć ruchowych 
na krytej pływalni oraz na stadionie 
lekkoatletycznym i przeznaczona jest dla 
każdego odbiorcy niezależnie od wieku. 
Na pływalni realizowane są m.in. zajęcia 
nauki pływania, aqua aerobiku, udo-
stępnione jest solarium, prowadzony jest 
sklep z niezbędnymi artykułami pły-
wackimi. Najmłodsi mieszkańcy Gminy 
Barcin mogą świętować na pływalni swoje 
urodziny na jedynym w swoim rodzaju 
wodnym party!
Z kolei starsi mieszkańcy mają możliwość 
skorzystania z małego SPA w postaci 
masaży wodnych, jacuzzi i strefy saun z 
trzema saunami do wyboru: fińską, 
infrared i parową. Obecnie ze względu na 
sytuację epidemiczną czynna jest tylko 
sauna fińska.
Również stadion lekkoatletyczny wyko-
rzystywany jest nie tylko do zajęć typowo 
sportowych, takich jak mecze, sparingi, 
czwartki lekkoatletyczne. Sporym zainte-
resowaniem cieszą się zajęcia fitness 
organizowane w budynku zaplecza 
s p o r t o w e g o .  W  o f e r c i e  s t a d i o n u , 
podobnie jak na pływalni,  jest też 
możliwość zorganizowania przyjęcia 

urodzinowego.
Boiska sportowe Orlik umożliwiają grę w 
piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę 
oraz tenis ziemny. Zakupione zostały 
nowe tablice do Darta, zestawy do 
badmintona, skakanki i koła gimna-
styczne, które pozwalają dzieciom na  
aktywne spędzanie wolnego czasu. Na 
Stadionie w Piechcinie organizowane są 
głównie  mecze,  spar ingi  i  za jęc ia 
treningowe.

Przez cały dziesięcioletni okres swojej 
działalności, Barciński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji ciężko i prężnie pracował, by 
zapewnić mieszkańcom Gminy wiele 
sportowych emocji. Misją i celem Spółki 
było zapewnienie mieszkańcom możli-
wości spędzania wolnego czasu w sposób 
aktywny, ciekawy i bezpieczny. 

Od początku działalności BOSiR dokłada 
wszelkich starań, by oferta zajęć skiero-
wanych zarówno do młodszych jak i 
starszych mieszkańców była atrakcyjna i 
różnorodna. 

Szeroki zakres zajęć sportowych uzu-
pełniają mniejsze i większe imprezy 
rekreacyjne i turystyczne. Do tradycji 
przeszły już zawody pływackie również te 
o randze ogólnopolskiej ,   festyny 
sportowo – rekreacyjne otwierające lub 
zamykające rok treningowy, imprezy z 
okazji Dnia Kobiet, czy Dnia Dziecka, 
Mikołajki, Halloween, turnieje piłkarskie, 
Noworoczny Turniej siatkówki wodnej i 
wiele, wiele innych. Największą imprezą 
sportową organizowaną przez BOSiR już 
od kilku lat jest impreza biegowa „Barcin 
Biega” skupiająca kilkuset zawodników z 
całej Polski startujących w biegach na 
dystansie 5 lub 10 km, marszu Nordic Wal-
king na 5 km lub biegach towarzyszących 
dla dzieci i młodzieży. Niesłabnącym 
zainteresowaniem cieszą się też orga-

nizowanie w okresie wakacji i  ferii 
zimowych aqua kolonie i obozy. 

Rok 2020 zapowiadał się równie ciekawie. 
Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji zapewnia, ze BOSiR miał wiele 
pomysłów i planów. Niestety, plany 
czasem się krzyżują. Większość zajęć i 
atrakcji przewidzianych na ten rok trzeba 
było odwołać z obawy o bezpieczeństwo 
Uczestników i Pracowników.  

Teraz BOSiR ostrożnie wraca do sporto-
wej rzeczywistości. Wznowiono działal-
ność większości sekcji sportowych, 
zrealizowano półkolonie 
i stacjonarny obóz pływacki. W naj-
bliższych, nieśmiałych planach jest nowa, 
nieco mniejsza impreza biegowa – 
Miodowy Festiwal Biegowy. Pracownicy 
BOSiR przygotowują też małą niespo-
dziankę z okazji 10 urodzin pływalni, a te 
już 19 października. Mamy nadzieję, że 
zechcecie Państwo świętować je razem z 
nami. Zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej i profilu Spółki na face-
booku, gdzie już wkrótce pojawi się więcej 
szczegółów. Do zobaczenia! 
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Dotacje na remont dachu kościoła

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

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

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

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

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

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vademecum 

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Jakuba Większego w Barcinie otrzymała 
dotacje z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
od Kujawsko-Pomorskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na 
remont dachu kościoła parafialnego w 
Barcinie.
W 2018 roku kościół rzymskokatolicki 
parafialny pw. św. Jakuba Większego z 
lat 1900-1901 został wpisany do rejestru 
zabytków województwa kujawsko-
pomorskiego. Umożliwiło to księdzu 
proboszczowi Arkadiuszowi Wzięchowi 
sporządzenie dokumentacji remontu 
wieży kościoła, nawy głównej i bocz-
nych, wymiany więźby dachowej i 
pokrycia dachowego oraz prac re-
montowych wewnątrz  budynku. 
Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w kwocie 20 000,00 zł 
sfinansowano z budżetu Gminy Barcin 
na 2018 rok. W pierwszej połowie 2020 
roku wykonano prace odtworzeniowo – 
konserwatorskie więźby i pokrycia 

wieży kościoła, które opłacono ze 
środków własnych pochodzących ze 
składek i darowizn parafian. W 2020 
roku parafia otrzymała dotacje z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (100 142,82 zł), Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(42 963,90 zł) oraz Kujawsko-Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (10 000,00 zł) na remont 
dachu kościoła parafialnego pw. św. 
Jakuba Większego w Barcinie. Środki z 
ministerstwa przeznaczone zostaną na 
remont części dachu nawy głównej nad 
prezbiterium, części dachu na nawami 
bocznymi i ośmiobocznej sygnaturki  z 
iglicą w kalenicy dachu. Dotacja z 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
obejmuje sfinansowanie remontu 
dachu nad częścią nawy głównej. Prace 
konserwatorskie będą polegały na 
rozbiórce starego poszycia, wymianie 
łat drewnianych, naprawie lub wymia-
nie uszkodzonych elementów więźby 
dachowej, zabezpieczeniu więźby przed 
korozją biologiczną, ułożeniu nowej 

dachówki wraz z montażem nowego 
oblachowania i rynien z rurami spusto-
wymi, wykonaniu nowej instalacji 
odgromowej .  Wie lkość  środków 
własnych parafii wynosi 108 555,92 zł. 
Wykonawcą inwestycji jest Zakład 
Produkcyjno – Usługowy „Wimed” 
Stefan Wiluś z Bydgoszczy. Na następne 
lata zaplanowano wykonanie opaski 
przeciwwilgociowej i oddychającej 
dookoła budynku kościoła, wykonanie 
instalacji deszczowej, remont wewnątrz 
budynku kościoła poprawiający stan 
wnętrza, naprawę posadzki w nawie 
północnej, malowanie całego kościoła 
oraz prace w obejściu kościoła. Całko-
wity zakres prac, kolorystyka, kształt i 
forma zastosowanych materiałów zos-
tały ustalone z Samborem Gawińskim, 
Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

Jarosław Drozdowski
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Dotacje na remont dachu kościoła

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

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

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

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

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

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 
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Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Jakuba Większego w Barcinie otrzymała 
dotacje z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
od Kujawsko-Pomorskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na 
remont dachu kościoła parafialnego w 
Barcinie.
W 2018 roku kościół rzymskokatolicki 
parafialny pw. św. Jakuba Większego z 
lat 1900-1901 został wpisany do rejestru 
zabytków województwa kujawsko-
pomorskiego. Umożliwiło to księdzu 
proboszczowi Arkadiuszowi Wzięchowi 
sporządzenie dokumentacji remontu 
wieży kościoła, nawy głównej i bocz-
nych, wymiany więźby dachowej i 
pokrycia dachowego oraz prac re-
montowych wewnątrz  budynku. 
Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w kwocie 20 000,00 zł 
sfinansowano z budżetu Gminy Barcin 
na 2018 rok. W pierwszej połowie 2020 
roku wykonano prace odtworzeniowo – 
konserwatorskie więźby i pokrycia 

wieży kościoła, które opłacono ze 
środków własnych pochodzących ze 
składek i darowizn parafian. W 2020 
roku parafia otrzymała dotacje z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (100 142,82 zł), Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(42 963,90 zł) oraz Kujawsko-Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (10 000,00 zł) na remont 
dachu kościoła parafialnego pw. św. 
Jakuba Większego w Barcinie. Środki z 
ministerstwa przeznaczone zostaną na 
remont części dachu nawy głównej nad 
prezbiterium, części dachu na nawami 
bocznymi i ośmiobocznej sygnaturki  z 
iglicą w kalenicy dachu. Dotacja z 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
obejmuje sfinansowanie remontu 
dachu nad częścią nawy głównej. Prace 
konserwatorskie będą polegały na 
rozbiórce starego poszycia, wymianie 
łat drewnianych, naprawie lub wymia-
nie uszkodzonych elementów więźby 
dachowej, zabezpieczeniu więźby przed 
korozją biologiczną, ułożeniu nowej 

dachówki wraz z montażem nowego 
oblachowania i rynien z rurami spusto-
wymi, wykonaniu nowej instalacji 
odgromowej .  Wie lkość  środków 
własnych parafii wynosi 108 555,92 zł. 
Wykonawcą inwestycji jest Zakład 
Produkcyjno – Usługowy „Wimed” 
Stefan Wiluś z Bydgoszczy. Na następne 
lata zaplanowano wykonanie opaski 
przeciwwilgociowej i oddychającej 
dookoła budynku kościoła, wykonanie 
instalacji deszczowej, remont wewnątrz 
budynku kościoła poprawiający stan 
wnętrza, naprawę posadzki w nawie 
północnej, malowanie całego kościoła 
oraz prace w obejściu kościoła. Całko-
wity zakres prac, kolorystyka, kształt i 
forma zastosowanych materiałów zos-
tały ustalone z Samborem Gawińskim, 
Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

Jarosław Drozdowski
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Stowarzyszenie Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w 
Barcinie 18 sierpnia 2020 roku obchodziło 
jubileusz 25-lecia istnienia i działalności w 
zakresie poprawy sytuacji osób nie-
pełnosprawnych oraz pomocy ich 
najbliższym. Zrodziło się z pragnienia 
bycia częścią społeczności,  która 
wzajemnie będzie troszczyć się o siebie, 
dzielić wspólne chwile, wspólnie bawić 
się i  aktywizować poprzez szereg 
działań. Przedsięwzięcia miały na celu 
wsparcie wszystkich niepełnosprawnych 
naszej społeczności lokalnej, dotąd  
zamkniętych w swoich domach i 
wycofanych z wszelkiej aktywności po 
zakończeniu edukacji. Podejmowane 
działania stały się także okazją do 
zintegrowania rodzin osób niepeł-
nosprawnych i włączenia ich do działań 
zmierzających do poprawy funkcjo-
nowania w społeczeństwie. W realizacji 
tych marzeń organizację wspomagali 
sponsorzy, których starano się pozyski-
wać. Na przestrzeni lat udało się zorga-
nizować wiele wyjazdów oraz odbyć 
szereg wycieczek. Tradycją stały się 
turnusy rehabilitacyjne, zabawy andrzej-
kowe i karnawałowe. Od maja 2011 r. 
wspólnie z Środowiskowym Domem 
Samopomocy organizowany jest Dzień 
Godności Osób z Niepełno-sprawnością 
Intelektualną, a od 2015 r. członkowie 
stowarzyszenia biorą udział w „Bar-
cińskim Orszaku Trzech Króli”. Od lipca 
do grudnia 2015 r. niepełnosprawni i ich 
opiekunowie uczestniczyli w projekcie 

„Piękniej Żyć” a od lutego 2020 w pro-
jekcie „Tacy Sami”. Działania uwie-
czniane są w kronice. W trakcie jubileuszu 
wielk ie  podziękowania  trafiły  do 
założycieli stowarzyszenia  Wincen-tyny 
Topolskiej, Witolda Sancewicza, Marii 
Bednarskiej, Jolanty Gawrońskiej, Ewy 
Firszt oraz Zofii Jesionowskiej. Obecny 
Zarząd i podopieczni doceniają inicjatywy 
i dokonania pod przewodnictwem 
Wincentyny Topolskiej i Ewy Ciszak-
Krych. Władze samo-rządowe podzię-
kowały Zarządowi, członkom i sympa*-
tykom organizacji za obronę interesów 
osób niepełnosprawnych oraz ich 
bliskich w sferze materialnej i socjalnej, 
udzielanie pomocy wzajemnej, upow-
szechnianie problematyki niepełno-
sprawności na forum publicznym, 
działania w celu zwiększania uczest-
nictwa podopiecznych w życiu spo-
łecznym, politycznym, gospodarczym i 
kulturalnym gminy, regionu i kraju. 
Prezes Helena Łożyńska podsumowując 
okolicznościowe spotkanie, powiedziała: 
„ M o ż n a  ś m i a ł o  s t w i e r d z i ć ,  ż e 
stowarzyszenie od 25 lat angażuje się w 
poprawę sytuacj i  osób niepełno-
sprawnych oraz pomaga ich bliskim w 
przezwyciężaniu trudności związanych z 
w y c h o w y w a n i e m ,  r e h a b i l i t a c j ą , 
wykluczeniem i aktywizacją społeczną 
podopiecznych.”

Jarosław Drozdowski

Dowóz 
i odwóz 
uczniów

Od 1 września do końca roku szkol-
nego w 2020/2021 dowozem i odwozem 
uczniów z  terenu miasta i gminy Barcin 
do szkół na podstawie imiennych biletów 
miesięcznych oraz na basen zajmie się 
EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier z 
Wrześni. Dowozem objęci są uczniowie 
szkół podstawowych, dzieci 5-letnie i 
dzieci z „zerówki” oraz ich opiekunowie. 
Gmina Barcin zapewni opiekę nad 
przewozem dzieci. Za wykonanie przed-
miotu umowy przedsiębiorca otrzyma 
wynagrodzenie brutto w kwocie 243.380 
zł.

Jarosław Drozdowski

Rozbiórka wiaduktu 
w Aleksandrowie

Po przeprowadzeniu postępowania prze-
targowego, Gmina Barcin wyłoniła wyko-
nawcę rozbiórki wiaduktu nad torem PKP nr 
206 Inowrocław Rąbinek – Żnin w km.14,298 
w miejscowości Aleksandrowo. Najko-
rzystniejszą ofertę z ceną brutto 99.999,00 zł 
przedstawiła firma PROFI-EKO Sp. z o.o. z 
Inowrocławia. W skład robót rozbiórkowych 
weszły rozbiórki: elementów wyposażenia 
obiektu, nawierzchni kamiennej z odwozem 
materiału na składowisko, kap chodni-
kowych, zasypki nad łukiem, ścian pachwi-
nowych i ścian bocznych podpór oraz 
zabezpieczenie nawierzchni kolejowej, 
rozbiórka łuku poprzez kruszenie betonu, 
oczyszczenie nawierzchni kolejowej z gruzu 
betonowego, odbiór toru przez PKP PLK, 
oczyszczenie skarp wykopu z elementów 
gruzu betonowego, rozbiórka fundamentów 
podpór na głębokości 0,40 m, a także 
odtworzenie skarp wykopu i prace porządko-
we. Roboty trwały od 4 do 24 sierpnia 2020 
roku. Do przeprowadzenia odbioru powo-
łano Roberta Szafrańskiego – Kierownika 
Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg oraz 
Karolinę Orzechowską – inspektora ds. 
remontów i inwestycji komunalnych.

Jarosław Drozdowski 

Odeszła Dobromira Czajkowska
W środę, 5 sierpnia 2020 roku, w wieku 94 lat 

zmarła pani Dobromira Czajkowska, Honorowy 
Obywatel Gminy Barcin, żołnierz Armii Krajowej, 
więzień obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Pani Dobromira Czajkowska, z domu Zülsdorff, 
urodziła się 7 marca 1926 roku w Pleszewie. Gdy 
miała dwa lata jej rodzice Jadwiga i Stanisław 
(Powstaniec Wielkopolski) przeprowadzili się do 
Barcina. We wrześniu 1939 roku 13-letnia Dobromira 
miała rozpocząć naukę w szkole średniej w 
Inowrocławiu. 15 października 1939 roku Niemcy 
wyrzucili z domu Jadwigę Zülsdorff, jej córki 
Wiesławę, Marylę i Dobromirę oraz ciocię Helenę 
Erdman. Ojciec był poszukiwany przez okupanta i 
musiał się ukrywać. Kobiety przyjęli państwo 
Niestatkowie z Krotoszyna. W grudniu zostały 
wywiezione do Szubina. Na początku 1940 roku los 
rzucił je do Szczeglina, klasztoru w Mogilnie, a 
potem zostały  wywiezione do Piotrkowa 
Trybunalskiego i Starachowic. W Starachowicach 
15-letnia Dobromira pracowała w jajczarni. W 
zakładzie poznała starszą koleżankę Justynę – 
dowódcę grupy łączniczek oddziału Armii Krajowej 
– i wstąpiła do organizacji. Po złożeniu przysięgi 
ukończyła kurs łączności  i  zajmowała s ię 
kolportażem gazet. 19 lutego 1944 roku podczas 
łapanki hitlerowcy aresztowali ponad dwadzieścia 
osób, wśród nich siostry Zülsdorff. Kobiety 
wywieziono do więzienia w Radomiu, a potem do 
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Stamtąd 
pani Dobromira (numer więźnia 33776) trafiła do 
filii obozu w Neubrandenburgu. Pracowała w 
wilgotnym lesie. Praca była bardzo ciężka dla 
młodej i chorej dziewczyny. Przeżyła dzięki pomocy 
starszej siostry Maryli, która przekupiła strażniczki, 
by Dobromira przeszła do pracy w fabryce. Obóz 
został w wyzwolony przez Rosjan w kwietniu 1945 
r o k u .  P a n i  D o b r o m i r a  z  s i o s t r ą  M a r y l ą  i 
jedenastoma obozowiczkami przez sześć tygodni 
wracały pieszo do domu. W 1947 roku pani 
Dobromira zdała maturę w I  L O im. Jana 

Kasprowicza w Inowrocławiu. 29 marca 1948 roku 
wyszła za mąż za Bronisława Czajkowskiego 
(11.01.1922 r. – 16.12.1983 r.) – kronikarza, historyka, 
filatelistę, organizatora Izby Tradycji w KCW 
„Kujawy” w Bielawach. Wychowała czworo dzieci – 
Wandę, Hannę, Marię i Jacka. Były to ciężkie czasy 
dla A K-owców. Dopiero w 1975 roku pani 
Dobromira zdecydowała się wystąpić o pot-
wierdzenie swego pobytu w obozie koncentra-
cyjnym. Później wstąpiła do Związku Inwalidów 
Wojennych RP. Odznaczona została Krzyżem 
Oświęcimskim. 9 października 1996 roku Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski 
przyznał Krzyż Armii Krajowej pani Dobromirze 
Czajkowskiej z Barcina. W niecały rok później 1 
czerwca 1997 roku radni Rady Miejskiej w Barcinie 
Uchwałą Nr XXXX/216/97 nadali pani Dobromirze 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Barcina. 5 
lipca 2002 roku szeregowiec Dobromira Czaj-
kowska nie będący w czynnej służbie wojskowej 
został mianowany na podporucznika Wojska 
Polskiego.
Przeglądając album rodzinny Hanna Czajkowska 
wspomina: „Jest takie zdjęcie z lat sześćdzie-
siątych. Mama z czwórką dzieci: Wandzią, Marysią, 
Jackiem i mną. Zwykła rodzinna fotografia młodej 
kobiety, a tyle w nim ciepła, opiekuńcze ramiona 
oplatają czwórkę dzieci, a serce mówi: Nie bójcie 
się, jestem z wami. Tak robiła całe życie. Dzieci, 
dzieci, dla dzieci. Żyła dla nas, dla swojej czwórki, 
traciła je po kolei.”  Dodaje: „Jest takie zdjęcie 
mojej Mamy, z którego patrzą na nas Jej wielkie 
niebieskie oczy. Bije z nich miłość i radość życia, a 
równocześnie wielki spokój. Anioł o niebieskich 
oczach. To zdjęcie postawię na nocnym stoliku, 
żeby codziennie brać z niego siłę.”

wnuk Jarosław Drozdowski

Pożegnanie radcy prawnego

3

Po XX sesji w dniu 3 lipca br. pani 
Henryka Kowalczewska zakończyła 
współpracę z Radą Miejską i Urzę-
dem Miejskim w Barcinie w zakresie 
obsługi prawnej urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. Bur-
mistrz Barcina Michał Pęziak, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak, Zastępca Hubert Łu-
komski i Wiceprzewodniczący Paweł 
Ratajczak podziękowali radcy za 
wieloletnią pracę w Gminie Barcin, 
sumienne i odpowiedzialne wykony-
wanie obowiązków, wysokiej jakości 
usługi prawne dostosowane do 
specyfiki działalności samorządu 
lokalnego. Przedstawicieli władz 

lokalnych wyrazili uznanie za za-
angażowanie i postawę w celu 
zapewnienia rzetelnej i fachowej 
pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów prawych pojawiających się w 
pracy urzędników, działalności 
samorządowców i życiu miesz-
kańców. Kancelaria Radcy Prawnego 
Henryki Kowalczewskiej świadczyła 
usługi prawne w Gminie Barcin od 1 
czerwca 2008 roku. Aktualnie jedy-
nym radcą prawnym ratusza jest pan 
Michał Rościszewski.

Jarosław Drozdowski



2

Srebrny jubileusz SWONiIR

2

Stowarzyszenie Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w 
Barcinie 18 sierpnia 2020 roku obchodziło 
jubileusz 25-lecia istnienia i działalności w 
zakresie poprawy sytuacji osób nie-
pełnosprawnych oraz pomocy ich 
najbliższym. Zrodziło się z pragnienia 
bycia częścią społeczności,  która 
wzajemnie będzie troszczyć się o siebie, 
dzielić wspólne chwile, wspólnie bawić 
się i  aktywizować poprzez szereg 
działań. Przedsięwzięcia miały na celu 
wsparcie wszystkich niepełnosprawnych 
naszej społeczności lokalnej, dotąd  
zamkniętych w swoich domach i 
wycofanych z wszelkiej aktywności po 
zakończeniu edukacji. Podejmowane 
działania stały się także okazją do 
zintegrowania rodzin osób niepeł-
nosprawnych i włączenia ich do działań 
zmierzających do poprawy funkcjo-
nowania w społeczeństwie. W realizacji 
tych marzeń organizację wspomagali 
sponsorzy, których starano się pozyski-
wać. Na przestrzeni lat udało się zorga-
nizować wiele wyjazdów oraz odbyć 
szereg wycieczek. Tradycją stały się 
turnusy rehabilitacyjne, zabawy andrzej-
kowe i karnawałowe. Od maja 2011 r. 
wspólnie z Środowiskowym Domem 
Samopomocy organizowany jest Dzień 
Godności Osób z Niepełno-sprawnością 
Intelektualną, a od 2015 r. członkowie 
stowarzyszenia biorą udział w „Bar-
cińskim Orszaku Trzech Króli”. Od lipca 
do grudnia 2015 r. niepełnosprawni i ich 
opiekunowie uczestniczyli w projekcie 

„Piękniej Żyć” a od lutego 2020 w pro-
jekcie „Tacy Sami”. Działania uwie-
czniane są w kronice. W trakcie jubileuszu 
wielk ie  podziękowania  trafiły  do 
założycieli stowarzyszenia  Wincen-tyny 
Topolskiej, Witolda Sancewicza, Marii 
Bednarskiej, Jolanty Gawrońskiej, Ewy 
Firszt oraz Zofii Jesionowskiej. Obecny 
Zarząd i podopieczni doceniają inicjatywy 
i dokonania pod przewodnictwem 
Wincentyny Topolskiej i Ewy Ciszak-
Krych. Władze samo-rządowe podzię-
kowały Zarządowi, członkom i sympa*-
tykom organizacji za obronę interesów 
osób niepełnosprawnych oraz ich 
bliskich w sferze materialnej i socjalnej, 
udzielanie pomocy wzajemnej, upow-
szechnianie problematyki niepełno-
sprawności na forum publicznym, 
działania w celu zwiększania uczest-
nictwa podopiecznych w życiu spo-
łecznym, politycznym, gospodarczym i 
kulturalnym gminy, regionu i kraju. 
Prezes Helena Łożyńska podsumowując 
okolicznościowe spotkanie, powiedziała: 
„ M o ż n a  ś m i a ł o  s t w i e r d z i ć ,  ż e 
stowarzyszenie od 25 lat angażuje się w 
poprawę sytuacj i  osób niepełno-
sprawnych oraz pomaga ich bliskim w 
przezwyciężaniu trudności związanych z 
w y c h o w y w a n i e m ,  r e h a b i l i t a c j ą , 
wykluczeniem i aktywizacją społeczną 
podopiecznych.”

Jarosław Drozdowski

Dowóz 
i odwóz 
uczniów

Od 1 września do końca roku szkol-
nego w 2020/2021 dowozem i odwozem 
uczniów z  terenu miasta i gminy Barcin 
do szkół na podstawie imiennych biletów 
miesięcznych oraz na basen zajmie się 
EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier z 
Wrześni. Dowozem objęci są uczniowie 
szkół podstawowych, dzieci 5-letnie i 
dzieci z „zerówki” oraz ich opiekunowie. 
Gmina Barcin zapewni opiekę nad 
przewozem dzieci. Za wykonanie przed-
miotu umowy przedsiębiorca otrzyma 
wynagrodzenie brutto w kwocie 243.380 
zł.

Jarosław Drozdowski

Rozbiórka wiaduktu 
w Aleksandrowie

Po przeprowadzeniu postępowania prze-
targowego, Gmina Barcin wyłoniła wyko-
nawcę rozbiórki wiaduktu nad torem PKP nr 
206 Inowrocław Rąbinek – Żnin w km.14,298 
w miejscowości Aleksandrowo. Najko-
rzystniejszą ofertę z ceną brutto 99.999,00 zł 
przedstawiła firma PROFI-EKO Sp. z o.o. z 
Inowrocławia. W skład robót rozbiórkowych 
weszły rozbiórki: elementów wyposażenia 
obiektu, nawierzchni kamiennej z odwozem 
materiału na składowisko, kap chodni-
kowych, zasypki nad łukiem, ścian pachwi-
nowych i ścian bocznych podpór oraz 
zabezpieczenie nawierzchni kolejowej, 
rozbiórka łuku poprzez kruszenie betonu, 
oczyszczenie nawierzchni kolejowej z gruzu 
betonowego, odbiór toru przez PKP PLK, 
oczyszczenie skarp wykopu z elementów 
gruzu betonowego, rozbiórka fundamentów 
podpór na głębokości 0,40 m, a także 
odtworzenie skarp wykopu i prace porządko-
we. Roboty trwały od 4 do 24 sierpnia 2020 
roku. Do przeprowadzenia odbioru powo-
łano Roberta Szafrańskiego – Kierownika 
Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg oraz 
Karolinę Orzechowską – inspektora ds. 
remontów i inwestycji komunalnych.

Jarosław Drozdowski 

Odeszła Dobromira Czajkowska
W środę, 5 sierpnia 2020 roku, w wieku 94 lat 

zmarła pani Dobromira Czajkowska, Honorowy 
Obywatel Gminy Barcin, żołnierz Armii Krajowej, 
więzień obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Pani Dobromira Czajkowska, z domu Zülsdorff, 
urodziła się 7 marca 1926 roku w Pleszewie. Gdy 
miała dwa lata jej rodzice Jadwiga i Stanisław 
(Powstaniec Wielkopolski) przeprowadzili się do 
Barcina. We wrześniu 1939 roku 13-letnia Dobromira 
miała rozpocząć naukę w szkole średniej w 
Inowrocławiu. 15 października 1939 roku Niemcy 
wyrzucili z domu Jadwigę Zülsdorff, jej córki 
Wiesławę, Marylę i Dobromirę oraz ciocię Helenę 
Erdman. Ojciec był poszukiwany przez okupanta i 
musiał się ukrywać. Kobiety przyjęli państwo 
Niestatkowie z Krotoszyna. W grudniu zostały 
wywiezione do Szubina. Na początku 1940 roku los 
rzucił je do Szczeglina, klasztoru w Mogilnie, a 
potem zostały  wywiezione do Piotrkowa 
Trybunalskiego i Starachowic. W Starachowicach 
15-letnia Dobromira pracowała w jajczarni. W 
zakładzie poznała starszą koleżankę Justynę – 
dowódcę grupy łączniczek oddziału Armii Krajowej 
– i wstąpiła do organizacji. Po złożeniu przysięgi 
ukończyła kurs łączności  i  zajmowała s ię 
kolportażem gazet. 19 lutego 1944 roku podczas 
łapanki hitlerowcy aresztowali ponad dwadzieścia 
osób, wśród nich siostry Zülsdorff. Kobiety 
wywieziono do więzienia w Radomiu, a potem do 
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Stamtąd 
pani Dobromira (numer więźnia 33776) trafiła do 
filii obozu w Neubrandenburgu. Pracowała w 
wilgotnym lesie. Praca była bardzo ciężka dla 
młodej i chorej dziewczyny. Przeżyła dzięki pomocy 
starszej siostry Maryli, która przekupiła strażniczki, 
by Dobromira przeszła do pracy w fabryce. Obóz 
został w wyzwolony przez Rosjan w kwietniu 1945 
r o k u .  P a n i  D o b r o m i r a  z  s i o s t r ą  M a r y l ą  i 
jedenastoma obozowiczkami przez sześć tygodni 
wracały pieszo do domu. W 1947 roku pani 
Dobromira zdała maturę w I  L O im. Jana 

Kasprowicza w Inowrocławiu. 29 marca 1948 roku 
wyszła za mąż za Bronisława Czajkowskiego 
(11.01.1922 r. – 16.12.1983 r.) – kronikarza, historyka, 
filatelistę, organizatora Izby Tradycji w KCW 
„Kujawy” w Bielawach. Wychowała czworo dzieci – 
Wandę, Hannę, Marię i Jacka. Były to ciężkie czasy 
dla A K-owców. Dopiero w 1975 roku pani 
Dobromira zdecydowała się wystąpić o pot-
wierdzenie swego pobytu w obozie koncentra-
cyjnym. Później wstąpiła do Związku Inwalidów 
Wojennych RP. Odznaczona została Krzyżem 
Oświęcimskim. 9 października 1996 roku Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski 
przyznał Krzyż Armii Krajowej pani Dobromirze 
Czajkowskiej z Barcina. W niecały rok później 1 
czerwca 1997 roku radni Rady Miejskiej w Barcinie 
Uchwałą Nr XXXX/216/97 nadali pani Dobromirze 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Barcina. 5 
lipca 2002 roku szeregowiec Dobromira Czaj-
kowska nie będący w czynnej służbie wojskowej 
został mianowany na podporucznika Wojska 
Polskiego.
Przeglądając album rodzinny Hanna Czajkowska 
wspomina: „Jest takie zdjęcie z lat sześćdzie-
siątych. Mama z czwórką dzieci: Wandzią, Marysią, 
Jackiem i mną. Zwykła rodzinna fotografia młodej 
kobiety, a tyle w nim ciepła, opiekuńcze ramiona 
oplatają czwórkę dzieci, a serce mówi: Nie bójcie 
się, jestem z wami. Tak robiła całe życie. Dzieci, 
dzieci, dla dzieci. Żyła dla nas, dla swojej czwórki, 
traciła je po kolei.”  Dodaje: „Jest takie zdjęcie 
mojej Mamy, z którego patrzą na nas Jej wielkie 
niebieskie oczy. Bije z nich miłość i radość życia, a 
równocześnie wielki spokój. Anioł o niebieskich 
oczach. To zdjęcie postawię na nocnym stoliku, 
żeby codziennie brać z niego siłę.”

wnuk Jarosław Drozdowski

Pożegnanie radcy prawnego

3

Po XX sesji w dniu 3 lipca br. pani 
Henryka Kowalczewska zakończyła 
współpracę z Radą Miejską i Urzę-
dem Miejskim w Barcinie w zakresie 
obsługi prawnej urzędu i gminnych 
jednostek organizacyjnych. Bur-
mistrz Barcina Michał Pęziak, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak, Zastępca Hubert Łu-
komski i Wiceprzewodniczący Paweł 
Ratajczak podziękowali radcy za 
wieloletnią pracę w Gminie Barcin, 
sumienne i odpowiedzialne wykony-
wanie obowiązków, wysokiej jakości 
usługi prawne dostosowane do 
specyfiki działalności samorządu 
lokalnego. Przedstawicieli władz 

lokalnych wyrazili uznanie za za-
angażowanie i postawę w celu 
zapewnienia rzetelnej i fachowej 
pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów prawych pojawiających się w 
pracy urzędników, działalności 
samorządowców i życiu miesz-
kańców. Kancelaria Radcy Prawnego 
Henryki Kowalczewskiej świadczyła 
usługi prawne w Gminie Barcin od 1 
czerwca 2008 roku. Aktualnie jedy-
nym radcą prawnym ratusza jest pan 
Michał Rościszewski.

Jarosław Drozdowski



W sobotę, 11 lipca 2020 roku, ukazał się 
singiel i teledysk „Tłumy serc” w wykonaniu 
sopranistki Darii Wójcik i tenora lirycznego 
Remigiusza Kuźmińskiego. Muzykę do tekstu 
Karola Wojtyły (Jana Pawła II) skomponował 
Sławomir Hoduń. Produkcją, nagraniem 
audio, mix masteringiem zajął się Marcin 
Grzella z MG Studio Bydgoszcz. Video 
kręcono na Górze św. Wojciecha w Barcinie. 
Daria Wójcik jest absolwentką Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 
kierunku pedagogika oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Juliusza Zarębskiego 
w Inowrocławiu w klasie wokalistyki kla-
sycznej. Posiada charakterystyczny mocno 
brzmiący sopran oraz znakomity warsztat 
wykonawczy. Poza działalnością estradową 
jest nauczycielem muzyki i organistką. 
Artystka pochodzi z Szymborza na Kujawach. 
Remigiusz Kuźmiński jest absolwentem 

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo-
wie jsk iego w Bydgoszczy  w k lasach 
wokalistyki jazzowej i klasycznej oraz dyry-
gentury jazzowej i klasycznej. W 2007 roku 
obronił pracę magisterską i koncert dyplo-
mowy na ocenę bardzo dobrą uzyskując tytuł 
magistra sztuki. Artysta wychowywał się w 
Zalesiu Barcińskim na Pałukach.

Jarosław Drozdowski
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Odszedł Stefan Skrzypczyk
W niedzielę, 16 sierpnia 2020 roku, w wieku 83 

lat zmarł pan Stefan Skrzypczyk, rodowity Bar-
cinianin, społecznik, kolekcjoner i pasjonat historii 
miasta.
Stefan Skrzypczyk urodził się 31 marca 1938 roku w 
Barcinie. Jego rodzicami byli Anna z Ciesielskich h. 
Poraj z Szerzaw k. Mogilna i Jan Skrzypczyk – 
przedwojenny kupiec i restaurator, który przed II 
wojną światową był radnym miasta, pełniącym 
obowiązki burmistrza. Wychowany w religijnej i 
patriotycznej rodzinie oraz pod wpływem książek 
podróżniczych, które czytał z pasją, zapragnął 
zobaczyć Afrykę i dlatego wstąpił do Małego 
Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Nie-
stety w czasach komunizmu, decyzją ówczesnych 
władz zlikwidowano seminarium. Młody Stefan 
trafił do Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowro-
cławiu, skąd jednak, za pochodzenie, został 
usunięty. Przeniesiono go do Szkoły Zawodowej 
Przemysłu Piekarskiego i  Cukierniczego w 
Bydgoszczy. Tam jeden z nauczycieli, którego 
korzenie związane były z Barcinem, wraz z 
dyrektorem szkoły potajemnie przenieśli Stefana 
do technikum o tym samym profilu. Po maturze 
odbywał zasadniczą służbę wojskową, ale gdy 
zauważono u niego zdolności polonistyczne i 
piękny charakter pisma przez prawie dwa lata był 
pisarzem sztabu w Koszalinie. Po powrocie z wojska 
w roku 1960 zatrudniony został w Przedsię-
biorstwie Przemysłu Cukierniczego „Jutrzenka” w 
Bydgoszczy jako mistrz zmianowy. W 1961 roku 
zawarł związek małżeński z Henryką – koleżanką 
klasową z Technikum Piekarsko – Cukierniczego. 
Ślub odbył się 25 czerwca 1961 roku w Barcinie. Po 
ślubie Henryka i Stefan nadal mieszkali w Byd-
goszczy, pracując w branży spożywczej. Stefan 
Skrzypczyk w bydgoskiej „Jutrzence”, za praco-
witość i sumienność, szybko awansował na 
stanowisko kierownika zakładu. Przez lata, oprócz 
kierowania ponad 300 osobowym zakładem, 
stworzył wiele wynalazków technicznych do 
produkcji cukierków, za które otrzymał kilka 
odznaczeń Naczelnej Organizacji Technicznej NOT. 
Opracował także dużo receptur cukierniczych, 
m.in. na słynne „Irysy Stefanki”, które były 
flagowym produktem zakładu przy ul. Garbary. 
Przez większość czasu pracy w tym przedsię-
biorstwie miał spore kłopoty z powodu nie 
przynależności partyjnej i tylko dzięki wsparciu 
dyrekcji, która ceniła go za wiedzę i solidność, 
przetrwał na stanowisku. Wymyślano mu wówczas 
różne funkcje: szefa zakładowej Obrony Cywilnej, 
kontrolera obiektów firmowych itd., by wykazać 
jego zaangażowanie i niezbędność. Po 28 latach w 
„Jutrzence”, kiedy zwalniał się z pracy, wszyscy z 
żalem żegnali go słowami: „Zawsze będziemy za 
Tobą tęsknić nasz kierowniku. Nikt Cię nie zastąpi”. 
On jednak pragnął zająć się handlem jak jego ojciec, 
pójść w jego ślady, by zrealizować to, czego 
komunizm mu nie pozwolił, by przywrócić choć 
część tego co zabrano i zniszczono przez PRL. Po 
1990 roku, kiedy upadł ustrój socjalistyczny i 
zaistniała możliwość odzyskania rodzinnej 
kamienicy w Barcinie, rozpoczął własną dzia-

łalność, prowadząc sklep spożywczo – wędliniarski, 
w tym samym miejscu, gdzie od 1925 miał sklep 
kolonialny jego tata. Prowadził ten biznes do 2002 
roku.
Kiedy Stefan Skrzypczyk przeszedł na zasłużoną 
emeryturę zajął się swoim hobby, czyli kolekcjo-
nowaniem archiwaliów związanych z Barcinem, 
okolicą i rodziną. Swoim zamiłowaniem do historii i 
patriotyzmu zarażał wszystkich, dzieląc się tym 
podczas spotkań z młodzieżą w szkołach, na 
wykładach w domu kultury i wystawach swoich 
zbiorów w bibliotece. Był inicjatorem i pomy-
słodawcą wielu akcji społecznych i działań w 
Barcinie, jak choćby remont elewacji budynków w 
starej części miasta, odbudowa figury Serca 
Jezusowego na Górze św. Wojciecha czy wpisanie 
kościoła pw. św. Jakuba Większego do rejestru 
zabytków i jego remont.
Stefan Skrzypczyk o historii miasta i jego miesz-
kańców wiedział więcej niż ktokolwiek,  a potrafił 
opowiadać o tym w wyjątkowy sposób, z pasją i 
często zabawnie, przytaczając niezliczoną ilość 
anegdot z przeszłości. Był prezesem Stowarzy-
szenia „Barcińska Starówka”, członkiem Gminnej 
Rady Seniorów, Stowarzyszenia Miłośników Miasta 
i  Gminy Barc in,  K lubu Seniora  „Wrzos” i 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919.
Artur Skrzypczyk wspomina: „Tata był wyjątkowy, 
niezwykle honorowy, swoim spokojem, uczci-
wością, otwartością i dobrocią po prostu ema-
nował. Zawsze był niezwykle pracowity, pun-
ktualny, sprawiedliwy i bezinteresowny. Jego 
dobre rady, pozytywna energia i uśmiech były dla 
innych nieocenioną pomocą, a dla mnie niczym 
wiatr w żagle. Tata nauczył mnie wszystkiego co 
dobre i jestem mu z całego serca wdzięczny nie 
tylko za wiedzę, umiejętności i wychowanie, które 
mi przekazał,  ale również za sam fakt, że mogłem 
spędzić z nim tyle wspaniałych lat życia. Dziękuję Ci 
Tato jeszcze raz.”

Wybory 

prezydenckie 

2020

W niedzielę, 12 lipca 2020 roku, odbyła się druga 
tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Na kandydatów oddano następująco ilość 
głosów:
 Andrzej Sebastian Duda – 10 440 648 głosów / 

51,03%
 Rafał Kazimierz Trzaskowski – 10 018 263 

głosów / 48,97% 
W Gminie Barcin liczba uprawnionych wynosiła 11 
000 osób, a liczba kart ważnych 6 951. Frekwencja 
wyniosła 63,19%. Rafał Trzaskowski zdobył 3 960 
głosów (57,35%), a Andrzej Duda otrzymał 2 945 
głosów (42,65%). W gminie Barcin najwyższą 
frekwencję (73,45%) odnotowano w obwodowej 
komisji nr 8 w Barcinie obejmującej ulice Arty-
lerzystów od numeru 19 do końca i Dworcową od 
numeru 9 do końca. Najmniej licznie (47,94%) 
zagłosowali wyborcy w obwodowej komisji nr 11 w 
filii biblioteki publicznej w Piechcinie z terenu części 
sołectwa Piechcin (ulice: Barcińska, Bielawska, Fab-
ryczna, Gazowa, Pałacowa, Podgórna, Radłowska, 
Słoneczna i Zaleska), wsi Aleksandrowo i Bielawy 
oraz sołectwa Szeroki Kamień.
Frekwencja w Polsce wyniosła 68,18%, w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim było to 65,31%, a w 
powiecie żnińskim osiągnęła 63,54%. 
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został 
Andrzej Duda.

Jarosław Drozdowski

Opis foto: Prezydent Andrzej Duda (fot. Jakub 
Szymczuk/KPRP)

Letnie koncerty muzyczne

W lipcu Regionalna Orkiestra „Kujawy” w 
Piechcinie przygotowała dla społeczności lokalnej 
letnie koncerty muzyczne.  W niedzielę 5 lipca w 
Parku 100-lecia w Piechcinie i dwa tygodnie później 
przy hali widowiskowo-sportowej w Barcinie zespół 
pod batutą kapelmistrza Ireneusza Kocika dał popis 
muzycznych umiejętności. Zebrani wysłuchali m.in. 
takich utworów jak marsz koncertowy „The Drum 
Major”, walc Barbary z filmu „Noce i dnie”, 
Harcerskie tango, polonez „Ojczyzno droga'”, 
swing „Tiger Rag”, Bawarska Polka, wiązanek 
Popularne przeboje świata i W zielonym gaju, Torro 
Bravo – paso doble, marsz „Big Four”, „Przetańczyć 
całą noc” – beguina i Polka czeska – blasmusik. W 
2020 roku Regionalna Orkiestra „Kujawy”, 
wspierana finansowo przez Gminę Barcin, realizuje 

zadanie publiczne pn. „Letni koncert orkiestr 
dętych jako popularyzacja tradycji lokalnych Gminy 
Barc in,  Kujaw i  Pałuk w zakresie  kultury 
muzycznej”. Dotację w wysokości 10.000 zł 
przeznaczono na wynagrodzenie dla członków 
orkiestry, instruktora i księgowej, transport i koszty 
przejazdu, zakup akcesoriów muzycznych oraz 
promocję i reklamę. W ramach zadania zapla-
nowano szkolenie i próby członków zespołu, 
warsztaty dla dzieci i młodzieży obejmujące 
ćwiczenia techniczne na instrumentach muzy-
cznych, doskonalenie układu ćwiczeń w marszu dla 
mażoretek oraz cykl kilkunastu występów w 
regionie.

Jarosław Drozdowski

Tłumy serc

Pałuki – 

Wspólna Sprawa

22 lipca 2020 roku Gmina Barcin 
podpisała umowę o przyznaniu pomocy 
na realizację operacji pn. „Promocja 
obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w 
tym Gminy Barcin poprzez wydanie 
publikacji albumowej, kolorowanki, za-
kup zestawu kredek i toreb ekologi-
cznych” w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 54 653,20 zł
Koszty kwalifikowalne: 54 653,20 zł
Wartość dofinansowania (publiczne 
środki wspólnotowe (wkład EFRROW): 
34 775 zł
Wkład własny (budżet gminy): 19 878,20 
zł
W wyniku realizacji operacji zostanie 
osiągnięty następujący cel: „Promocja 
walorów i dziedzictwa obszaru LSR 
poprzez wydanie publikacji albumowej, 
kolorowanki, zakup zestawu kredek i 
toreb ekologicznych” poprzez następu-
jące wskaźniki:
 liczba wspartych operacji dotyczą-

cych działań informacyjno-promo-
cyjnych – 3 szt.;

 liczba odbiorców działań informa-
cyjnych i promocyjnych w zakresie 
walorów i dziedzictwa obszaru – 
3000 osób.

W ramach projektu powstaną materiały 
promujące obszar LGD Pałuki – Wspólna 
Sprawa, w tym Gminę Barcin: publikacja 
o charakterze albumowym, kolorowanka 
dla dzieci z zestawem kredek oraz torby 
ekologiczne. W realizację projektu 
zaangażowane będą instytucje – Urząd 
Miejski w Barcinie, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba 
Wojciechowskiego oraz Miejski Dom Kul-
tury w Barcinie w zakresie określonym 
zawartą umową partnerską.

Jarosław Drozdowski



W sobotę, 11 lipca 2020 roku, ukazał się 
singiel i teledysk „Tłumy serc” w wykonaniu 
sopranistki Darii Wójcik i tenora lirycznego 
Remigiusza Kuźmińskiego. Muzykę do tekstu 
Karola Wojtyły (Jana Pawła II) skomponował 
Sławomir Hoduń. Produkcją, nagraniem 
audio, mix masteringiem zajął się Marcin 
Grzella z MG Studio Bydgoszcz. Video 
kręcono na Górze św. Wojciecha w Barcinie. 
Daria Wójcik jest absolwentką Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 
kierunku pedagogika oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Juliusza Zarębskiego 
w Inowrocławiu w klasie wokalistyki kla-
sycznej. Posiada charakterystyczny mocno 
brzmiący sopran oraz znakomity warsztat 
wykonawczy. Poza działalnością estradową 
jest nauczycielem muzyki i organistką. 
Artystka pochodzi z Szymborza na Kujawach. 
Remigiusz Kuźmiński jest absolwentem 

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo-
wie jsk iego w Bydgoszczy  w k lasach 
wokalistyki jazzowej i klasycznej oraz dyry-
gentury jazzowej i klasycznej. W 2007 roku 
obronił pracę magisterską i koncert dyplo-
mowy na ocenę bardzo dobrą uzyskując tytuł 
magistra sztuki. Artysta wychowywał się w 
Zalesiu Barcińskim na Pałukach.

Jarosław Drozdowski
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Odszedł Stefan Skrzypczyk
W niedzielę, 16 sierpnia 2020 roku, w wieku 83 

lat zmarł pan Stefan Skrzypczyk, rodowity Bar-
cinianin, społecznik, kolekcjoner i pasjonat historii 
miasta.
Stefan Skrzypczyk urodził się 31 marca 1938 roku w 
Barcinie. Jego rodzicami byli Anna z Ciesielskich h. 
Poraj z Szerzaw k. Mogilna i Jan Skrzypczyk – 
przedwojenny kupiec i restaurator, który przed II 
wojną światową był radnym miasta, pełniącym 
obowiązki burmistrza. Wychowany w religijnej i 
patriotycznej rodzinie oraz pod wpływem książek 
podróżniczych, które czytał z pasją, zapragnął 
zobaczyć Afrykę i dlatego wstąpił do Małego 
Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Nie-
stety w czasach komunizmu, decyzją ówczesnych 
władz zlikwidowano seminarium. Młody Stefan 
trafił do Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowro-
cławiu, skąd jednak, za pochodzenie, został 
usunięty. Przeniesiono go do Szkoły Zawodowej 
Przemysłu Piekarskiego i  Cukierniczego w 
Bydgoszczy. Tam jeden z nauczycieli, którego 
korzenie związane były z Barcinem, wraz z 
dyrektorem szkoły potajemnie przenieśli Stefana 
do technikum o tym samym profilu. Po maturze 
odbywał zasadniczą służbę wojskową, ale gdy 
zauważono u niego zdolności polonistyczne i 
piękny charakter pisma przez prawie dwa lata był 
pisarzem sztabu w Koszalinie. Po powrocie z wojska 
w roku 1960 zatrudniony został w Przedsię-
biorstwie Przemysłu Cukierniczego „Jutrzenka” w 
Bydgoszczy jako mistrz zmianowy. W 1961 roku 
zawarł związek małżeński z Henryką – koleżanką 
klasową z Technikum Piekarsko – Cukierniczego. 
Ślub odbył się 25 czerwca 1961 roku w Barcinie. Po 
ślubie Henryka i Stefan nadal mieszkali w Byd-
goszczy, pracując w branży spożywczej. Stefan 
Skrzypczyk w bydgoskiej „Jutrzence”, za praco-
witość i sumienność, szybko awansował na 
stanowisko kierownika zakładu. Przez lata, oprócz 
kierowania ponad 300 osobowym zakładem, 
stworzył wiele wynalazków technicznych do 
produkcji cukierków, za które otrzymał kilka 
odznaczeń Naczelnej Organizacji Technicznej NOT. 
Opracował także dużo receptur cukierniczych, 
m.in. na słynne „Irysy Stefanki”, które były 
flagowym produktem zakładu przy ul. Garbary. 
Przez większość czasu pracy w tym przedsię-
biorstwie miał spore kłopoty z powodu nie 
przynależności partyjnej i tylko dzięki wsparciu 
dyrekcji, która ceniła go za wiedzę i solidność, 
przetrwał na stanowisku. Wymyślano mu wówczas 
różne funkcje: szefa zakładowej Obrony Cywilnej, 
kontrolera obiektów firmowych itd., by wykazać 
jego zaangażowanie i niezbędność. Po 28 latach w 
„Jutrzence”, kiedy zwalniał się z pracy, wszyscy z 
żalem żegnali go słowami: „Zawsze będziemy za 
Tobą tęsknić nasz kierowniku. Nikt Cię nie zastąpi”. 
On jednak pragnął zająć się handlem jak jego ojciec, 
pójść w jego ślady, by zrealizować to, czego 
komunizm mu nie pozwolił, by przywrócić choć 
część tego co zabrano i zniszczono przez PRL. Po 
1990 roku, kiedy upadł ustrój socjalistyczny i 
zaistniała możliwość odzyskania rodzinnej 
kamienicy w Barcinie, rozpoczął własną dzia-

łalność, prowadząc sklep spożywczo – wędliniarski, 
w tym samym miejscu, gdzie od 1925 miał sklep 
kolonialny jego tata. Prowadził ten biznes do 2002 
roku.
Kiedy Stefan Skrzypczyk przeszedł na zasłużoną 
emeryturę zajął się swoim hobby, czyli kolekcjo-
nowaniem archiwaliów związanych z Barcinem, 
okolicą i rodziną. Swoim zamiłowaniem do historii i 
patriotyzmu zarażał wszystkich, dzieląc się tym 
podczas spotkań z młodzieżą w szkołach, na 
wykładach w domu kultury i wystawach swoich 
zbiorów w bibliotece. Był inicjatorem i pomy-
słodawcą wielu akcji społecznych i działań w 
Barcinie, jak choćby remont elewacji budynków w 
starej części miasta, odbudowa figury Serca 
Jezusowego na Górze św. Wojciecha czy wpisanie 
kościoła pw. św. Jakuba Większego do rejestru 
zabytków i jego remont.
Stefan Skrzypczyk o historii miasta i jego miesz-
kańców wiedział więcej niż ktokolwiek,  a potrafił 
opowiadać o tym w wyjątkowy sposób, z pasją i 
często zabawnie, przytaczając niezliczoną ilość 
anegdot z przeszłości. Był prezesem Stowarzy-
szenia „Barcińska Starówka”, członkiem Gminnej 
Rady Seniorów, Stowarzyszenia Miłośników Miasta 
i  Gminy Barc in,  K lubu Seniora  „Wrzos” i 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919.
Artur Skrzypczyk wspomina: „Tata był wyjątkowy, 
niezwykle honorowy, swoim spokojem, uczci-
wością, otwartością i dobrocią po prostu ema-
nował. Zawsze był niezwykle pracowity, pun-
ktualny, sprawiedliwy i bezinteresowny. Jego 
dobre rady, pozytywna energia i uśmiech były dla 
innych nieocenioną pomocą, a dla mnie niczym 
wiatr w żagle. Tata nauczył mnie wszystkiego co 
dobre i jestem mu z całego serca wdzięczny nie 
tylko za wiedzę, umiejętności i wychowanie, które 
mi przekazał,  ale również za sam fakt, że mogłem 
spędzić z nim tyle wspaniałych lat życia. Dziękuję Ci 
Tato jeszcze raz.”

Wybory 

prezydenckie 

2020

W niedzielę, 12 lipca 2020 roku, odbyła się druga 
tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Na kandydatów oddano następująco ilość 
głosów:
 Andrzej Sebastian Duda – 10 440 648 głosów / 

51,03%
 Rafał Kazimierz Trzaskowski – 10 018 263 

głosów / 48,97% 
W Gminie Barcin liczba uprawnionych wynosiła 11 
000 osób, a liczba kart ważnych 6 951. Frekwencja 
wyniosła 63,19%. Rafał Trzaskowski zdobył 3 960 
głosów (57,35%), a Andrzej Duda otrzymał 2 945 
głosów (42,65%). W gminie Barcin najwyższą 
frekwencję (73,45%) odnotowano w obwodowej 
komisji nr 8 w Barcinie obejmującej ulice Arty-
lerzystów od numeru 19 do końca i Dworcową od 
numeru 9 do końca. Najmniej licznie (47,94%) 
zagłosowali wyborcy w obwodowej komisji nr 11 w 
filii biblioteki publicznej w Piechcinie z terenu części 
sołectwa Piechcin (ulice: Barcińska, Bielawska, Fab-
ryczna, Gazowa, Pałacowa, Podgórna, Radłowska, 
Słoneczna i Zaleska), wsi Aleksandrowo i Bielawy 
oraz sołectwa Szeroki Kamień.
Frekwencja w Polsce wyniosła 68,18%, w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim było to 65,31%, a w 
powiecie żnińskim osiągnęła 63,54%. 
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został 
Andrzej Duda.

Jarosław Drozdowski

Opis foto: Prezydent Andrzej Duda (fot. Jakub 
Szymczuk/KPRP)

Letnie koncerty muzyczne

W lipcu Regionalna Orkiestra „Kujawy” w 
Piechcinie przygotowała dla społeczności lokalnej 
letnie koncerty muzyczne.  W niedzielę 5 lipca w 
Parku 100-lecia w Piechcinie i dwa tygodnie później 
przy hali widowiskowo-sportowej w Barcinie zespół 
pod batutą kapelmistrza Ireneusza Kocika dał popis 
muzycznych umiejętności. Zebrani wysłuchali m.in. 
takich utworów jak marsz koncertowy „The Drum 
Major”, walc Barbary z filmu „Noce i dnie”, 
Harcerskie tango, polonez „Ojczyzno droga'”, 
swing „Tiger Rag”, Bawarska Polka, wiązanek 
Popularne przeboje świata i W zielonym gaju, Torro 
Bravo – paso doble, marsz „Big Four”, „Przetańczyć 
całą noc” – beguina i Polka czeska – blasmusik. W 
2020 roku Regionalna Orkiestra „Kujawy”, 
wspierana finansowo przez Gminę Barcin, realizuje 

zadanie publiczne pn. „Letni koncert orkiestr 
dętych jako popularyzacja tradycji lokalnych Gminy 
Barc in,  Kujaw i  Pałuk w zakresie  kultury 
muzycznej”. Dotację w wysokości 10.000 zł 
przeznaczono na wynagrodzenie dla członków 
orkiestry, instruktora i księgowej, transport i koszty 
przejazdu, zakup akcesoriów muzycznych oraz 
promocję i reklamę. W ramach zadania zapla-
nowano szkolenie i próby członków zespołu, 
warsztaty dla dzieci i młodzieży obejmujące 
ćwiczenia techniczne na instrumentach muzy-
cznych, doskonalenie układu ćwiczeń w marszu dla 
mażoretek oraz cykl kilkunastu występów w 
regionie.

Jarosław Drozdowski

Tłumy serc

Pałuki – 

Wspólna Sprawa

22 lipca 2020 roku Gmina Barcin 
podpisała umowę o przyznaniu pomocy 
na realizację operacji pn. „Promocja 
obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w 
tym Gminy Barcin poprzez wydanie 
publikacji albumowej, kolorowanki, za-
kup zestawu kredek i toreb ekologi-
cznych” w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 54 653,20 zł
Koszty kwalifikowalne: 54 653,20 zł
Wartość dofinansowania (publiczne 
środki wspólnotowe (wkład EFRROW): 
34 775 zł
Wkład własny (budżet gminy): 19 878,20 
zł
W wyniku realizacji operacji zostanie 
osiągnięty następujący cel: „Promocja 
walorów i dziedzictwa obszaru LSR 
poprzez wydanie publikacji albumowej, 
kolorowanki, zakup zestawu kredek i 
toreb ekologicznych” poprzez następu-
jące wskaźniki:
 liczba wspartych operacji dotyczą-

cych działań informacyjno-promo-
cyjnych – 3 szt.;

 liczba odbiorców działań informa-
cyjnych i promocyjnych w zakresie 
walorów i dziedzictwa obszaru – 
3000 osób.

W ramach projektu powstaną materiały 
promujące obszar LGD Pałuki – Wspólna 
Sprawa, w tym Gminę Barcin: publikacja 
o charakterze albumowym, kolorowanka 
dla dzieci z zestawem kredek oraz torby 
ekologiczne. W realizację projektu 
zaangażowane będą instytucje – Urząd 
Miejski w Barcinie, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba 
Wojciechowskiego oraz Miejski Dom Kul-
tury w Barcinie w zakresie określonym 
zawartą umową partnerską.

Jarosław Drozdowski
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