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Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Grzegorz 
Tomczak i jedyna dama w męskim towarzystwie 
Magdalena Pawelec czyli „Spotkanie kolesiów” na 
deskach sceny Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
Publiczność w Barcinie mogła zobaczyć najnowszy 
program Zenona Laskowika. W programie sprawy 
aktualne, skecze, monologi, piosenki i scenki. 
Zenon Laskowik – jeden z najsłynniejszych polskich 
satyryków i artystów kabaretowych. Twórca 
cieszącego się wielką popularnością w okresie PRL 
kabaretu „Tey”. Przez wiele lat występował w 
duecie najpierw z Krzysztofem Jaślarem, Januszem 
Rewińskim, a następnie Bohdanem Smoleniem. Na 
początku lat 90. wycofał się z życia estradowego, 
aby po 10 latach powrócić z nowym programem 
spektaklu kabaretowego przygotowanego przez 
Platformę Artystyczną O.B.O.R.A. pt. Niespodzie-
wane powroty, czyli twórzmy klimacik.

Nowy Afisz
Nowy afisz to nowa nazwa starego przed-

sięwzięcia, które z powodzeniem realizowane było 
w murach poprzedniego domu kultury. Przegląd 
małych form teatralnych w nowej odsłonie 
przywiódł do Barcina młodych aktorów, Piechcina, 
Mogilna, Brzozy, Nowej Wsi Wielkiej i Trzemeszna. 
Wśród nich nie brakowało gospodarzy.
Po kilku godzinach prezentacji Jury w składzie 
Wojciech Burdelak, Sławomir Różański, Barbara 
Sobotka oraz Artur Jakubowski zdecydowało, że 
trzy równorzędne wyróżnienia powędrują do 
Teatru Karramba ze szkoły Podstawowej w Brzozie 
za spektakl „Venuski”, Teatrzyku Brzechwy 3D „Aby 
zdrowym być trzeba zdrowo żyć” i ponownie do 
Zespołu Szkół w Barcinie za spektakl „Awantura w 
Muzeum”. Grand Prix jury przyznało grupie 
Teatralnej "Siódmy dzień" z Trzemeszna za spektakl 
"Smoczy kryzys". Nie brakowało nagród indy-
widualnych. Nagrodę za scenariusz otrzymała Julia 
Bafia za spektakl „Venuski”. Najlepszym reżyserem 
wybrano Jolantę Sroczyńską – Pietz. Otrzymała ona 

nagrodę za „Smoczy kryzys”. Najlepsza rola męska 
powędrowała do Bartosza Misiaka za rolę 
komandora w spektaklu „Venuski”, z kolei żeńska 
do Marty Paciorek za rolę Samochwały w spektaklu 
„Wiersze Brzechwy na scenie”. 

Zdjęcia str. 3
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WIOSNA, WISONA 

ACH TO TY !

W miesiącu marcu klasy I -III ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Barcinie brały udział w war-
sztatach literacko – plastycznych, które odbyły się 
w Oddziale dla dzieci i młodzieży barcińskiej 
biblioteki. W świat warsztatów dzieci wprowadzała 
Pani Dyrektor Grażyna Szafraniak, zapraszając je do 
wspólnej wiosennej zabawy.  Zajęcia rozpoczynały 
się od wspólnej rozmowy z dziećmi na temat 
pierwszych zwiastunów wiosny i czytania wierszy o 
wiośnie. Kolejnym etapem warsztatów było 
wykonanie przez dzieci papierowych opasek z 
bocianem lub bocianów z papierowych talerzyków i 
plastikowych łyżek. Dzieci wycinały pojedyncze 
elementy, które należało w odpowiedni sposób 
poskładać i skleić, aby powstały piękne i troszeczkę 
zwariowane bociany. Następnie uczniowie tworzyli 
żabki z plasteliny. Niektórym udało się nawet 
stworzyć maleńkie muszki, które następnie 
przyklejały żabce na języczek. Podsumowaniem 
zajęć była zawsze pamiątkowa fotografia. 

Justyna Pałka

A u nas 

powstanie!

We wtorkowe przedpołudnie 5 marca 2019 
roku, barcińska biblioteka gościła w swych murach 
niezwykłą osobę. Gościem uczniów klas V ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Barcinie była pani Magdalena 
Podbylska – autorka książek dla dzieci. Jednakże 
spotkanie dotyczyło jednej konkretnej książki 
autorstwa Pani Magdy pt. „A u nas powstanie!”. 
Pisarka przedstawiła dzieciom fragmenty swojej 
książki, wyjaśniła genezę wybuchu powstania, 
pokazała przyczyny konfliktu i najważniejsze fakty z 
przebiegu działań powstańczych jakie rozgrywały 
się głównie w Poznaniu. Treść książki oparta jest na 
historii poznańskiej rodziny Grześkowiaków. W ich 
życie zostały wplecione losy powstania. Autorka 
opowiadając dzieciom o powstaniu wielkopolskim 
we wspaniały sposób wplata słowa z gwary 
poznańskiej, przedstawia zwyczaje i tradycje poz-
naniaków co ma też ogromną wartość edukacyjną i 
poznawczą dla dzieci. Na koniec dzieci zadawały 
pytania, dotyczące powstawania książki. To był 
interesujący i mile spędzony poranek. Pani Magda 
opowiadała dzieciom w tak interesujący i ciepły 
sposób o powstawaniu, że książka na pewno 
znajdzie swoich młodych czytelników. Pani 
Magdzie serdecznie dziękujemy za tak wspaniałą 
lekcję historii. Zapraszamy do wypożyczania i 
czytania książki pt. "A u nas powstanie!".

Justyna Pałka

Życie Agnieszki Osieckiej

W 2019 roku Dzień Kobiet przypada tra-
dycyjnie 8 marca, jednak w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin świętowaliśmy wcześniej – 
6 marca, kiedy w czytelni książnicy zebrali się 
gości gotowi wysłuchać gawędy Pani Małgorzaty 
Jarocińskiej, znanej z wcześniejszych wystąpień 
historyczki z pasją. Jak na spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet przystało, wydarzenie poświęcone było 
jednej z przedstawicielek płci pięknej – tematem 
gawędy była Agnieszka Osiecka, poetka, pisarka, 
reżyserka telewizyjna i teatralna, autorka ponad 2 
tysięcy tekstów piosenek. Pani Małgorzata 
Jarocińska jak zwykle zachwyciła gości ogromem 
posiadanej wiedzy oraz doskonałą pamięcią. 
Przeprowadziła widzów przez życie Agnieszki 
Osieckiej, wzbogacając swoją wypowiedź 
odtwarzanymi w wybranych momentach piosen-
kami z tekstami autorki. Mówiła o dzieciństwie 
Osieckiej, latach młodości, wieku dojrzałym; 
szczególnie szczegółowo opowiadała o osobach, 
które wywarły największy wpływ na życie i 
twórczość poetki. Z opowieści Pani Małgorzaty 
wyłoniła się postać kobiety inteligentnej, 
niezwykle emocjonalnej, pełnej kontrastów; 
kobiety gotowej zrobić wiele dla szczęścia i 
miłości, a jednocześnie nie potrafiącej obdarzyć 
należytą opieką i czułością swego jedynego 
dziecka. Agnieszka Osiecka zmarła 7 marca 1997 
roku w wyniku choroby nowotworowej, jednak 
pamięć o niej jest wciąż żywa - między innymi w 
tekstach piosenek, które zna i śpiewa cała Polska. 
Goście zabrani w czytelni biblioteki z uwagą 
wysłuchali gawędy Pani Małgorzaty, wespół z nią 
nucili piosenki Osieckiej. Po zakończeniu wystą-
pienia obsypali historyczkę burzą braw.

Prace 

Agnieszki 

Rydlewskiej 
13 marca, w pogodne popołudnie, w Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy Barcin otwarto kolejną 
wystawę z cyklu „Artystyczne prezentacje”. Osobą, 
na której tym razem skupiła się uwaga gości, była 
Pani Agnieszka Rydlewska – barcinianka, która w 
czytelni biblioteki zaprezentowała kilkadziesiąt 
swoich prac.  Nazwisko Pani Agnieszki nie jest obce 
użytkownikom naszej biblioteki – marcowa wysta-
wa jest drugą prezentacją jej dzieł w barcińskiej 
książnicy, po wystawie z lutego 2017 roku. Podob-
nie jak poprzednim razem, artystka zaprezen-
towała prace wykonane technikami suchej i olejnej 
pasteli, namalowane farbami olejnymi oraz akry-
lowymi, także narysowane kredkami i ołówkiem. 
Tematyka dzieł wystawionych w czytelni biblioteki 
to min. martwe natury, krajobrazy oraz widoki 
miejskie, wizerunki ludzi i zwierząt. Na wernisażu 
pokazano także prace namalowane na ścianach 
budynków instytucji i domów osób prywatnych, 
które Pani Agnieszka wykonała w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy.  Z łatwością da się zauważyć 
ogromny postęp Pani Agnieszki, dokonany przez 
nią w ciągu dwóch lat; w pracach artystki widać 
większą pewność ręki, jej zasób artystycznych 
środków wyrazu wyraźnie się poszerzył. Jak 
zaznaczyła Pani Agnieszka, duża w tym zasługa 
Pani Adriany Marek, pod której pieczą Pani 
Agnieszka tworzy – dzieje się to w ramach zajęć 
artystycznych prowadzonych przez Panią Adrianę 
w barcińskim Miejskim Domu Kultury. Warto 
zauważyć, że na wspomniane wyżej warsztaty 
uczęszcza razem z Panią Agnieszką jej córka 
Amelka, która zaraziła się od mamy artystycznym 
„bakcylem”. Kilka jej prac także prezentowanych 
jest na wystawie.  Spotkanie z twórczością Pani 
Agnieszki minęło w serdecznej, miłej atmosferze. 
Artystka w rozmowie z Panią Dyrektor biblioteki 
Grażyna Szafraniak chętnie dzieliła się  informacja-
mi na temat swoich ulubionych technik, domowej 
pracowni, źródeł inspiracji.  Po zakończeniu 
wernisażu została obsypana górą gratulacji, 
prezentów oraz kwiatów od zebranej w czytelni 
biblioteki publiczności.  Wystawa prac Pani 
Agnieszki Rydlewskiej będzie dostępna do 
oglądania do połowy kwietnia. Zapraszamy! 
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Grażyna Szafraniak chętnie dzieliła się  informacja-
mi na temat swoich ulubionych technik, domowej 
pracowni, źródeł inspiracji.  Po zakończeniu 
wernisażu została obsypana górą gratulacji, 
prezentów oraz kwiatów od zebranej w czytelni 
biblioteki publiczności.  Wystawa prac Pani 
Agnieszki Rydlewskiej będzie dostępna do 
oglądania do połowy kwietnia. Zapraszamy! 
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„Skradzione małżeństwo”

5 marca 2019 roku odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, 
działającego przy BPMiG w Barcinie.  Tym razem 
członkowie klubu dyskutowali  o trudnych 
problemach bohaterów książki Diane Chamberlain 
„Skradzione małżeństwo”.Książka wywarła duże 
wrażenie na uczestnikach spotkania i wywołała 
żywą dyskusję. Zgodnie stwierdzono, że powieść 
czyta się z lekkością i dużym zainteresowaniem, 
wciągają perypetie bohaterów skrywających 
sekrety i tajemnice. „Skradzione małżeństwo” to 
powieść wielowątkowa, zaskakująca i trzymająca w 
napięciu aż do końcowych stron. Autorka opowiada 
o skomplikowanych relacjach w rodzinie, miłości, 
przeżywaniu żałoby, o błędach, trudnych de-
cyzjach, dręczących wyrzutach sumienia, a przede 
wszystkim o kłamstwach i sekretach z różnych 
przyczyn. Jest rok 1944. Młoda Tess DeMello 
niespodziewanie zrywa zaręczyny z ukochanym 
mężczyzną i wyprowadza się z Baltimore do 
Hickory.  Tam wychodzi za Henry'ego - mężczyznę, 
którego widziała tylko jeden raz w życiu. Nowe 
otoczenie – teściowa, szwagierka, przyjaciele domu 
– nie odnoszą się przyjaźnie do obcej, która pojawiła 
się nieoczekiwanie i sprzątnęła jedną z najlepszych 
partii w mieście, bogatego właściciela fabryki mebli. 
Po cichym i skromnym cywilnym ślubie małżeńskie 
życie młodej pary w zasadzie nie istnieje. Tess 
szybko zaczyna rozumieć, że wpadła w pułapkę bez 
wyjścia, tym bardziej że odchodząc, spaliła za sobą 
wszystkie mosty, a jej matka niedawno zmarła. W 
gęstniejącej atmosferze niechęci i sekretów życie 
wkrótce staje się nie do zniesienia. Świetna lektura. 
Odciąga od codzienności życia, książka jak książka, 
ale tematyka wciąż aktualna. Według czytelników 
Chamberlain bardzo realistycznie przedstawiła 
historię małego miasteczka na południu Stanów 
Zjednoczonych, w rejonie którego wybuchła 
epidemia polio, pomimo, iż historia głównych 
bohaterów to fikcja bardzo naciągana i cukierkowa.
Klubowicze zwrócili uwagę na mentalność ludzką w 
latach 40-tych XX wieku oraz na to, jak jeden mały 
epizod przewraca życie do góry nogami.W 
spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Kolejne zapla-
nowano na 9 kwietnia 2019 roku o godz. 16:30. 
Rozmawiać będziemy o książce Isabelle Broom 
„Moja Magiczna Praga”.

Renata Grabowska

5 ważnych 

zawodów
18 marca 2019 roku w barcińskiej bibliotece 

odbyło się spotkanie z autorem 5 najnowszych 
książeczek dla dzieci opowiadających o zawodach.
Pan Roman Pankiewicz - autor książeczek mieszka 
na stałe w Krakowie. Już wielokrotnie gościł w 
barcińskiej bibliotece. Na wcześniejszych spot-
kaniach prezentował literaturę o Islandii, Rosji i 
Niemczech, które powstały w czasie jego pobytu w 
różnych krajach, gdzie Pan Roman potrafił połączyć 
pracę zawodową z żyłką odkrywcy. Jednakże jego 
najnowsze publikacje skierowane są dla najmłod-
szych czytelników. Pisarz spotkał się z uczniami klas 

pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie. 
Czytając wierszowane historyjki o bohaterach 
swoich książeczek, kolejno wcielał się w rolę: żoł-
nierza, policjanta, strażaka, ratownika medycznego 
i listonosza. Uczniowie podczas spotkania autor-
skiego byli bardzo aktywni i chętnie rymowali 
razem z autorem. Po spotkaniu chętni mogli 
zakupić książeczki z autografem pisarza. Wszystkie 
pozycje książkowe będzie można wypożyczyć 
także w barcińskich bibliotekach.

Justyna Pałka

Projekt Biblioteka 

ze smakiem
W kwietniu w Bibliotece Publicznej Miasta i 

Gminy Barcin rusza projekt "Biblioteka ze sma-
kiem", na który biblioteka otrzymała dofinansowa-
nie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu „Partnerstwo dla 
Książki”. Projekt będzie realizowany od marca do 
listopada bieżącego roku; w ramach projektu 
zakłada się organizację szeregu spotkań z 
pisarzami, dziennikarzami i działaczami, których 
twórczość wiąże się z szeroko pojmowaną kuchnią 
oraz sztuką kulinarną. Celem projektu jest zwró-
cenie uwagę użytkowników na wartość literatury, 
nie tylko tej beletrystycznej, ale także popularno-
naukowej o gospodarstwie domowym, wszelkiego 
rodzaju przewodników i poradników kucharskich, 
książek związanych z kulturą jedzenia. W ramach 
projektu odbędą się następujące spotkania:

 „Biesiada po pałucku” - spotkanie z autorem 
„Kuchni Pałuckiej” Panem Krzysztofem Leś-
niewskim - zapraszamy 3 kwietnia (środa), 
godz. 16:00. Miejsce: "Kolorowy Zakątek" przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie,

 „Kujawianki to my” - spotkanie z reprezen-
tantkami Koła Gospodyń Wiejskich w Lisewie 
Kościelnym, które opowiedzą o zwyczajach i 
tradycjach związanych z przygotowywaniem 
posiłków na Kujawach (maj 2019)

 „Polska kuchnia” - spotkanie z Panią Martą 
Sztokfisz, autorką książki biograficznej o Lu-
cynie Ćwierczakiewiczowej „Pani od obia-
dów” (maj 2019)

 Kulinarny quiz internetowy (lipiec - sierpień 
2019)

  „Powieść od kuchni” - spotkanie z Panią Ma-
nulą Kalicką, pisarką i dziennikarką (wrzesień 
2019)

 „Etykieta według Walewskiego” - spotkanie 
na temat savoir-vivre z Panem Łukaszem 
Walew-skim (wrzesień 2019)

 „Kuchnia przez wieki” - prelekcja biblio-
tekarki Pani Olgi Gralak – Ćwikła (październik 
2019)

 „Kuchnia regionów świata” – spotkanie z 
pisarką, dziennikarką, specjalistką od kuchni 
włoskiej Panią Aleksandrą Seghi (październik 
2019)

 „Rozmowy przy stole” – spotkanie z pisar-
kami, Paniami Agnieszką Jeż i Pauliną 
Płatkowską (listopad 2019)

 „Smaki Mazur” – spotkanie z pisarką, dzienni-
karką, Panią Katarzyną Enerlich (listopad 
2019)

Dokończenie na str. 2

Daj się zaprosić w podróż 
po krainie smaków!

Poetycko w bibliotece

Co roku, około 21 marca, w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin odbywa się spotkanie 
poświęcone poezji. Okazją ku temu jest Światowy 
Dzień Poezji - święto obchodzone co roku właśnie 
21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 
1999 roku. Główne uroczystości tego święta 
odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest 
promocja czytania, pisania, publikowania i 
nauczania poezji na całym świecie. W barcińskiej 
bibliotece poetycko świętowano już 20 marca, w 
środę – a to za przyczyną spotkania z Panią Heleną 
Dobaczewską – Skonieczką, poetką, prozaikiem, 
animatorką ruchu kulturalnego, redaktorką i 
współtwórczynią kwartalnika PZN „OKO”.   

  

Wydarzenie, odbywające się pod nazwą „Wiersze z 
żywego drzewa” minęło w nastrojowej,  kame-
ralnej atmosferze, na co niebagatelny wpływ miały 
recytowane przez poetkę jej wiersze. W między-
czasie Pani Helena w rozmowie z Panią Dyrektor 
biblioteki Grażyną Szafraniak mówiła o swojej 
twórczości i działalności społecznej -  w tym 
aktywności na polu harcerstwa, propagowania 
języka esperanto czy pracy w Polskim Związku 
Niewidomych. Poetka opowiedziała również o 
przeprowadzonym przez nią w zeszłym roku 
poetyckim projekcie z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Częścią wspomnia-
nego projektu było wydanie tomiku wierszy pt. 

„Wiersze z żywego drzewa”, w którym Pani Helena 
oprócz własnych utworów zamieściła wiersze 
swojej babci, Pani Wandy Niedziałkowskiej -  
Dobaczewskiej – poetki, publicystki, działaczki 
społecznej i patriotycznej. Dziejom życia oraz 
zasługom Pani Wandy wnuczka dedykowała wiele 
czasu podczas spotkania w Barcinie – zapre-
zentowany został poświęcony jej film, Pani Helena 
odczytywała wiersze babci, wspomniała ją ze 
swych lat dziecinnych. Zdradziła, że przez wiele lat 
nie była świadoma, że jej babunia pisze wiersze; gdy 
się dowiedziała, jej własne zamiłowanie do poezji 
stało się jasne. Stąd tytuł tomiku: „Wiersze z 
żywego drzewa” – obie poetki łączy pokre-
wieństwo, obie są jednym z rozgałęzień wielkiego 
rodzinnego drzewa.

Edukowanie 

przez czytanie

15 marca 2019 roku w Oddziale dla dzieci i 
młodzieży barcińskiej biblioteki odbyły się 
warsztaty plastyczne pt. „Kropką malowane”. 
Zajęcia zostały przygotowane dla uczestników 
projektu „Edukowanie przez czytanie”. Podczas 
warsztatów zadaniem dzieci ich rodziców i 
opiekunów było wykonanie wspólnej pracy 
tematycznie nawiązującej do zbliżającej się wiosny. 
Każda rodzina otrzymała ilustrację, którą należało 
pomalować farbami plakatowymi. Jednakże tym 
razem bez użycia pędzelków. Dzieci otrzymały 
ołówki z gumką oraz zestaw farb. Należało gumkę 
zamoczyć w farbie i nanieść ją na ilustrację stawiając 
kolorowe kropeczki jedna obok drugiej. Technika ta 
wymagała od dzieci i ich rodziców dużej cierpli-
wości i dokładności. Z wykonanych przez rodziny 
ilustracji powstała przepiękna wiosenna wystawa, 
którą można zobaczyć w holu biblioteki już od 
wtorku. Zapraszamy do zwiedzania.

Justyna Pałka
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Zainwestuj na preferencyjnych warunkach 

w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Kodujemy! 
1 marca 2019 roku w Oddziale dla dzieci i mło-

dzieży odbyły się pierwsze zajęcia wprowadzające 
dzieci w świat kodowania. Bibliotekarka Pani Olga 
Gralak – Ćwikła zaprezentowała uczestnikom 
Bibliotecznego Klubu Kodowania „Kodujemy!” 
sprzęt w postaci robotów Photon, tabletów 
Huawei oraz IPadów firmy Apple, interaktywnej gry 
planszowej Scottie Go! z których będziemy korzy-
stać i bawić się podczas zajęć. Pierwszym zadaniem 
dzieci rozpoczynających swoją przygodę z kodo-
waniem było zaprogramowanie robota, który miał 
przygotować kanapkę z kremem czekoladowym. W 
rolę robota wcieliła się bibliotekarka Pani Justyna 
Pałka. Oczywiście początki przygotowania kanapek 
były przezabawne, ale ostatecznie każda grupa 
poprawnie zaprogramowała robota i przygotowała 
kanapkę. Kolejne spotkania Bibliotecznego Klubu 
Kodowania odbywać się będą co tydzień w 
poniedziałki.

Justyna Pałka

Rok 2018 był przełomowy dla przedsię-
biorców. Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w 
Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych 
warunków w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości 
nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są 
jednym z elementów budowania przewag 
konkurencyjnych Polski na arenie międzynaro-
dowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentu-
alności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się 
również potencjał mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić 
swoich zakładów na tereny obecnie objęte 
statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Nowe 
zasady wyeliminują także konieczność stosowania 
długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury 
rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, 
jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej 
granicami. Warunkiem korzystania z pomocy 
publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na 
podstawie kryteriów jakościowych (zrównowa-
żonego rozwoju społecznego i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego) oraz i lościowych 
(minimalnych kosztów nowej inwestycji). 

Więcej na temat pomocy publicznej udzielanej 
przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną na 
stronie:
https://www.strefa.gda.pl/

Jarosław Drozdowski

Społeczność Barcina w okresie 
przedwojennym (do 1939 r.)

Barcin przed wojną wykazywany był 
na mapach jako miasteczko poniżej 

2000 mieszkańców. Charakterystyczną 
ich cechą było zorganizowanie 

społeczne. Uwidaczniało się to w 
czasie capstrzyków i pochodów z 

okazji świąt państwowych. 

Wspomnienia Starego Barciniaka
Na czele pochodu szła zawsze orkiestra 

dęta, w której prym wodzili bracia 
Kalinowscy grający na tubach. W oczy 
rzucała się też trąbka, na której grał p. 
Goralewski zawsze ubrany w mundur 

kolejarza. Bęben obsługiwał p 
Malinowski, który z matką mieszkał w 
południowo-zachodniej piwnicy pod 

Apteką von Kuleszy (obecnie Apteka na 
Rynku). W pokrywy (talerze) walił p. 

Józef Jasiński, który pracował w 
Wapiennie jako jeden z rachmistrzów 
(rachmistrzem był też p. Górny). Ich 

zadaniem było liczenie wózków 
(wagoników) załadowanych skałą 

wapienną i wyciąganych z wyrobiska. 
Mój wuj, Franciszek Marynowski w 

orkiestrze grał na waltorni natomiast na 
co dzień był pracownikiem w Wapiennie 

i pracował przy piecach do wypalania 
kamienia wapiennego, a to były piece 

Hoffmana.

Za orkiestrą szli obywatele: burmistrz 
Piotrowski ze swoją Radą i 

pracownikami administracyjnymi. Dalej 
kroczyli ze swoimi sztandarami 

Powstańcy Wielkopolscy, harcerze – 
drużyna męska, żeńska i wodnicy w 
marynarskich mundurkach. Za nimi 

dreptała drużyna zuchów (najmłodsi). 
Następne grupy ze sztandarami to 

pocztowcy, kolejarze, Towarzystwo 
Robotników Polskich (robotnicy 

pracujący w Wapiennie) oraz Wioślarski 
Klub Sportowy. Oprócz nich 
maszerowali też członkowie 

Towarzystwa Sportowego „Sokół", 
jednak bez własnego sztandaru. Pochód 

zamykała Ochotnicza Straż Pożarna z 
Barcina ze swą ręczną sikawką na 4 
drewnianych kołach, która mogła 

korzystać z zaprzęgu konnego. 

Niezrzeszeni obywatele wylegali w 
oknach, wychodzili na ulice albo 

podążali na Rynek, gdzie były 
przemówienia, deklamacje, parada 

orkiestry itp. Znanymi mówcami byli 
między innymi: nauczyciel języka 

polskiego Józef Bartecki i dr med. 
Kończal (praktyka prywatna). 

Pochód formował się na Rydzku, gdzie 
była mała prywatna sala i przechodził ul. 
4-go Stycznia przez most żelazny na ul. 

Św. Wojciecha. Tam, korzystając 
częściowo z ul. Dąbrowieckiej zawracał i 

przez Rynek podążał na ul. 
Dmowskiego, gdzie mieścił się 

Magistrat i remiza strażacka. Pochód 
wracał następnie na Rynek, gdzie 

najczęściej po oracjach był 
rozwiązywany. Przypominam sobie, że 

wszystkie takie dni, w których były 
pochody były dniami radości.
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Punkt Zagłębia na inaugurację wiosny!
D n i a  2 3 . 0 3 . 2 0 1 9  r o k u  n a  S t a d i o n i e 

Piłkarskim w Piechcinie przy ulicy Radłowskiej 4, 
rozegrany został mecz XIV kolejki rozgrywek A-
klasy - grupy II w województwie Kujawsko-
Pomorskim. Od pierwszych minut gospodarze 
prowadzeni przez trenera Arkadiusza Za-
leskiego narzuciła swoje warunki gry. Ich celem 
było w szczególności zdobycie bramki w 
pierwszym kwadransie gry, co miałoby ustawić 
losy meczu. W przypadku rywali była to 
zdecydowana gra z nastawieniem na przerzut 
długą piłką w kierunku ofensywnie uspo-
sobionych kolegów z zespołu. Przynosiło to 
wymierny efekt, ponieważ prawie każdy z 
pojedynków szybkościowych oraz "stykowych" 
wygrywali zawodnicy Znicza. W 32 minucie gry 
po skutecznym przechwycie piłki w bocznym 
sektorze boiska przyjezdni rozpoczęli kontratak. 
Brak asekuracji po stronie defensorów Zagłębia 
sprawił, że skrzydłowy dograł futbolówkę do 
Tyberiusza Głowskiego, a ten następnie umieścił 
ją w siatce bramki chronionej przez Sławomira 
Dudka. Tuż po wznowieniu gry, Zagłębie 
Piechcin jeszcze bardziej przycisnęło. Niespełna 
dziesięciu minut potrzebowali miejscowi aby 
zadowolić zgromadzonych na trybunach 
kibiców. Bramkę wyrównującą zdobył Jakub 
Ślebioda po doskonałym zagraniu Kacpra 
Wiktorowicza! Zielono-czarni próbowali 
kreować sytuacje podbramkowe, jednak żadna z 
nich nie przyniosła efektu bramkowego. 
Ostatnie minuty należały do graczy z Rojewa, 
którzy pragnęli zmienić wynik meczu na swoją 
korzyść. Po jednej z sytuacji genialną paradą 
bramkarską wykazał się golkiper Zagłębia, który 
nie dopuścił do utraty gola, po strzale głową 
rywala z odległości pięciu metrów od bramki! 
Wynik nie uległ już zmianie, zatem mecz 
zakończył się sprawiedliwym podziałem 
punktów.

Wielki sukces Dominika Wojciechowskiego! 

Kolejny sukces zanotowali bilardziści tre-
nujący pod czujnym okiem Jakuba Wojcie-
chowskiego. 16.03.2019 roku bilardziści 
BOSiR/Bila Piechcin startowali w Janowcu 
Wielkopolskim w ramach Pałuckiej Młodzie-
żowej Ligi Bilardowej chłopców w kategorii 
wiekowej młodzików. Na starcie zawodów 
zameldowało się łącznie 31 zawodników i 
zawodniczek z regionu. Niezwykle miłą informa-
cją jest fakt, że jeden z naszych zawodników - 
Dominik Wojciechowski, zajął pierwsze miejsce 
w tych zawodach! Dodatkowo na trzecim 
miejscu uplasowała się Otylia Basińska, a ex 
aequo na piątym miejscu zawody zakończył 
Kacper Brejski oraz Alan Pipin. Swoich sił 
próbowali jeszcze Filip Józefowicz, Mateusz 
Brejski, Adam Woźniak oraz Nadia Brywczyńska. 
Wszystkim zawodnikom należą się wielkie 
gratulacje! 

Życzymy powodzenia w kolejnych zawodach!

Trzy medale w biegach 

przełajowych w Cielu!

Dnia 16.03.2019 roku w miejscowości 
Ciele k. Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
biegach przełajowych. Mimo trudnych 
warunków pogodowych świetny start 
odnotowali  zawodnicy sekcj i  lekko-
atletycznej Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, trenowani przez Andrzeja Luzaka 
oraz Rafała Moritza. Medale w swoich 
kategoriach wiekowych zdobyli - Olga 
Jankowska | II miejsce w biegu na 600m U11, 
Aleksander Grześkowiak | I miejsce w biegu 
1000m U12, a także Norbert Naborczyk | II 
miejsce w biegu na 1000m U14. W klasy- 

fikacji drużynowej BOSiR Barcin zajął bardzo 
wysokie ósme miejsce, ustępując takim 
klubom jak Vectra Włocławek czy Zawisza 
Bydgoszcz. Po za wymienioną trójką me-
dalistów punkty dla drużyny zdobywali 
również - Natalia Jordanowska (6. miejsce), 
Zuzanna Zubel (8. miejsce), Wiktor Popielarz 
(8. miejsce), Kinga Popielarz (8. miejsce) oraz 
Nikodem Robaczewski (10. miejsce).

11

Artur 

Kowal 

 

Mistrzem Polski 

Policjantów

W dniach 22-24.03.2019 roku toczył się bój w 
Mistrzostwach Polski Policjantów w tenisie 
stołowym - "Wałbrzych 2019" - zorganizowane 
przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów 
woj. dolnośląskiego wraz z Wydziałem Doboru i 
Szkolenia KWP we Wrocławiu oraz Zarządem 
Terenowym NSZZ Policjantów KMP w Wał-
brzychu. Turniej zorganizowano dla uczczenia 
100. rocznicy powołania Policji państwowej. 
Mistrzostwa odbyły się pod patronatem 
Komendanta Głównego Policji, Komendanta 
Wojewódzkiego Pol ic j i  we Wrocławiu i 
oczywiście Zarządu Głównego NSZZ Poli-
cjantów w przepięknej Hali Widowiskowo-
S p o r t o w e j  k o m p l e k s u  " A q u a - Z d r ó j "  w 
Wałbrzychu. Losowanie par oraz przebieg 
zawodów można było oglądać na żywo poprzez 
portal społecznościowy Facebook na kanale ZW 
NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego. Do 
zawodów drużynowych przystąpiło łącznie 15 
drużyn reprezentujących jednostki Policji z 
następujących miejscowości -  Olsztyna, 
Szczecina, Bydgoszczy, Rzeszowa, Katowic, 
Białegostoku, Warszawy, Radomia, Gdańska, 
Lublina, Krakowa, a także Wrocławia i Kielc, 
które wystawiły do rywalizacji po dwie drużyny. 
Mistrzostwa zdominowała KWP w Bydgoszczy , 
której zawodnicy zdobyli pierwsze miejsca we 
wszystkich rozgrywanych kategoriach! Mamy tę 
przyjemność, aby ogłosić, że Mistrzem Polski 
indywidualnie oraz w drużynie został Artur 
Kowal zawodnik BOSiR/ULKS Barcin. Serde-
cznie gratulujemy osiągniętego wyniku, a także 
życzymy powodzenia w dalszych zawodach!
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nich nie przyniosła efektu bramkowego. 
Ostatnie minuty należały do graczy z Rojewa, 
którzy pragnęli zmienić wynik meczu na swoją 
korzyść. Po jednej z sytuacji genialną paradą 
bramkarską wykazał się golkiper Zagłębia, który 
nie dopuścił do utraty gola, po strzale głową 
rywala z odległości pięciu metrów od bramki! 
Wynik nie uległ już zmianie, zatem mecz 
zakończył się sprawiedliwym podziałem 
punktów.

Wielki sukces Dominika Wojciechowskiego! 

Kolejny sukces zanotowali bilardziści tre-
nujący pod czujnym okiem Jakuba Wojcie-
chowskiego. 16.03.2019 roku bilardziści 
BOSiR/Bila Piechcin startowali w Janowcu 
Wielkopolskim w ramach Pałuckiej Młodzie-
żowej Ligi Bilardowej chłopców w kategorii 
wiekowej młodzików. Na starcie zawodów 
zameldowało się łącznie 31 zawodników i 
zawodniczek z regionu. Niezwykle miłą informa-
cją jest fakt, że jeden z naszych zawodników - 
Dominik Wojciechowski, zajął pierwsze miejsce 
w tych zawodach! Dodatkowo na trzecim 
miejscu uplasowała się Otylia Basińska, a ex 
aequo na piątym miejscu zawody zakończył 
Kacper Brejski oraz Alan Pipin. Swoich sił 
próbowali jeszcze Filip Józefowicz, Mateusz 
Brejski, Adam Woźniak oraz Nadia Brywczyńska. 
Wszystkim zawodnikom należą się wielkie 
gratulacje! 

Życzymy powodzenia w kolejnych zawodach!

Trzy medale w biegach 

przełajowych w Cielu!

Dnia 16.03.2019 roku w miejscowości 
Ciele k. Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
biegach przełajowych. Mimo trudnych 
warunków pogodowych świetny start 
odnotowali  zawodnicy sekcj i  lekko-
atletycznej Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, trenowani przez Andrzeja Luzaka 
oraz Rafała Moritza. Medale w swoich 
kategoriach wiekowych zdobyli - Olga 
Jankowska | II miejsce w biegu na 600m U11, 
Aleksander Grześkowiak | I miejsce w biegu 
1000m U12, a także Norbert Naborczyk | II 
miejsce w biegu na 1000m U14. W klasy- 

fikacji drużynowej BOSiR Barcin zajął bardzo 
wysokie ósme miejsce, ustępując takim 
klubom jak Vectra Włocławek czy Zawisza 
Bydgoszcz. Po za wymienioną trójką me-
dalistów punkty dla drużyny zdobywali 
również - Natalia Jordanowska (6. miejsce), 
Zuzanna Zubel (8. miejsce), Wiktor Popielarz 
(8. miejsce), Kinga Popielarz (8. miejsce) oraz 
Nikodem Robaczewski (10. miejsce).

11

Artur 

Kowal 

 

Mistrzem Polski 

Policjantów

W dniach 22-24.03.2019 roku toczył się bój w 
Mistrzostwach Polski Policjantów w tenisie 
stołowym - "Wałbrzych 2019" - zorganizowane 
przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów 
woj. dolnośląskiego wraz z Wydziałem Doboru i 
Szkolenia KWP we Wrocławiu oraz Zarządem 
Terenowym NSZZ Policjantów KMP w Wał-
brzychu. Turniej zorganizowano dla uczczenia 
100. rocznicy powołania Policji państwowej. 
Mistrzostwa odbyły się pod patronatem 
Komendanta Głównego Policji, Komendanta 
Wojewódzkiego Pol ic j i  we Wrocławiu i 
oczywiście Zarządu Głównego NSZZ Poli-
cjantów w przepięknej Hali Widowiskowo-
S p o r t o w e j  k o m p l e k s u  " A q u a - Z d r ó j "  w 
Wałbrzychu. Losowanie par oraz przebieg 
zawodów można było oglądać na żywo poprzez 
portal społecznościowy Facebook na kanale ZW 
NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego. Do 
zawodów drużynowych przystąpiło łącznie 15 
drużyn reprezentujących jednostki Policji z 
następujących miejscowości -  Olsztyna, 
Szczecina, Bydgoszczy, Rzeszowa, Katowic, 
Białegostoku, Warszawy, Radomia, Gdańska, 
Lublina, Krakowa, a także Wrocławia i Kielc, 
które wystawiły do rywalizacji po dwie drużyny. 
Mistrzostwa zdominowała KWP w Bydgoszczy , 
której zawodnicy zdobyli pierwsze miejsca we 
wszystkich rozgrywanych kategoriach! Mamy tę 
przyjemność, aby ogłosić, że Mistrzem Polski 
indywidualnie oraz w drużynie został Artur 
Kowal zawodnik BOSiR/ULKS Barcin. Serde-
cznie gratulujemy osiągniętego wyniku, a także 
życzymy powodzenia w dalszych zawodach!
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Dębiarze na fotelu lidera A-klasy!
Dnia 23.03.2019 roku na Stadionie Miejskim w 

Barcinie przy ulicy Jakuba Wojciechowskiego 10, 
rozegrany został mecz XIV kolejki rozgrywek A-
klasy - grupy I I w województwie Kujawsko-
Pomorskim. Podopieczni Waldemara Czarneckiego 
gościli na własnym obiekcie młody, perspekty-
wiczny zespół Spójni Białe Błota. Pierwsze minuty 
bardzo zachowawcze zarówno z jednej jak i z 
drugiej  strony.  Ki lka błędów defensorów 
czerwono-zielonych mogło przysporzyć o ból 
głowy niejednego z miejscowych kibiców.. 
Ostatecznie sytuacje te zostały zażegnane i na 
tablicy wyników widniał rezultat bezbramkowy. 
Dużo walki w środkowej części gry, która specjalnie 
nie porywała tłumów. Owszem było kilka sytuacji, 
jednak nie przełożyły się one na szanse bramkowe. 
Arbiter meczu - Waldemar Andrzejewski, zakończył 
pierwszą połowę rezultatem 0:0! Druga część 
meczu zdecydowanie odmienna - wszystko za 
sprawą dwóch roszad kadrowych, które może nie 
odmieniły losów meczu, ale jednak widocznie 
z m i e n i ł y  n a s t a w i e n i e  d o  g r y .  K r ó t k o  p o 
wznowieniu, prawą stroną boiska swoją akcję 
wyprowadzil i  gospodarze. Dośrodkowanie 
wykończył niezawodny Leszek Wisz, który w 
zamieszaniu w polu karnym odnalazł się najlepiej! 
Tym trafieniem udowodnił, że znajduje się w 
wysokie j  formie strzeleckie j  -  odtąd pod 
nieobecność dotychczasowego lidera klasyfikacji 
strzelców - Błażeja Wyrkowskiego (grającego na 
wiosnę w IV ligowym zespole Piasta Złotniki 
Kujawskie), będzie walczył o tytuł najlepszego 
strzelca rozgrywek. Tempo gry rosło. Akcji 
bramkowych nie brakowało. Wynik meczu uległ 
zmianie ponownie na korzyść Dębiarzy w 67 
minucie! Wówczas bardzo dobrze pod bramką 
rywala odnalazł się Łukasz Sobek, który z racji na 
swoje dobre warunki fizyczne strzałem głową 
pokonał młodego golkipera Spójni - Dominika 
Żelińskiego. Następne minuty niewiele zmieniły 
poza faktem, że Dębiarze przejęli inicjatywę nie 
pozostawiając rywalowi wiele do powiedzenia. 
Mecz sam w sobie nie był specjalnie porywający, 
aczkolwiek trzy punkty cieszą - bo przecież to w tej 
chwili jest najważniejsze. Co do stylu gry prze-
ciwnika - bardzo duże słowa uznania za wolę walki i 
poświęcenie na boisku. Z takim młodym i ambitnym 
składem trener Migawa może napsuć jeszcze wiele 
krwi ekipom z górnej części tabeli naszej A-klasy. 
Jeśli chodzi o Barcinian - bardzo dobre wrażenie 
pozostawił po swoim występie Hubert Ciszewski 
oraz Filip Czerwiński, który dał bardzo dobrą 
zmianę. Tak czy tak, najważniejszym jest fakt, że 
BOSiR/Dąb Barcin awansował na fotel lidera 
rozgrywek klasy A!

Dwa brązowe medale w Laskowicach!
Dnia 24.03.2019 roku w Laskowicach 

rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wśród 
Kadetek i Juniorek w tenisie stołowym. Wśród 
startujących można było zobaczyć repre-
zentantki BOSiR ULKS Barcin - Julię Łącką, 
Weronikę Kaczmarek Sarę Wachowską oraz 
Nadię Czerwińską. Pierwsza para  -  Łą-
cka/Kaczmarek - zajęła trzecie miejsce w klasy-
fikacj i  Juniorek.  Kolejna natomiast Wa-
chowska/Czerwińska - wywalczyła również 
trzecie miejsce, z tym że w kategorii wiekowej 
Kadetek. Podopiecznym Wojciecha Kowala, jak i 
jemu samemu, serdecznie gratulujemy, a także 
życzymy powodzenia w dalszych startach!

III WTK tenisistek 

w Laskowicach!

Dnia 17.03.2019 roku w Laskowicach rozegrane 
został III Wojewódzki Turniej Kla-syfikacyjny Żaczek 
i Żaków. Wśród startujących znalazły się cztery 
nasze zawodniczki - Zofia Ratajczak, Julia Ratajczak, 
Vanessa Fidala oraz Zuzanna Kwaśniewska. Już w 
tym miejscu wartym uwagi jest fakt, iż nasze 
dziewczęta rywalizowały ze starszymi od siebie 
koleżankami. W przypadku tenisa stołowego 
różnica trzech lat to niezwykła przepaść - w tym 
układzie nie miało to większego znaczenia, bowiem 
utalentowane zawodniczki starały się walczyć jak 
równy z równym. W stawce trzydziestu jeden za-
wodniczek, dziewczęta reprezentujące BOSiR 
ULKS Barcin miały zmienne szczęście w loso-waniu. 
Zofia Ratajczak uplasowała się na 21. miejscu. 
Vanessa Fidala zajęła bardzo dobre 12. miejsce. 
Jeszcze lepiej zagrała Julia Ratajczak, która 
wywalczyła sobie 8. lokatę. Najlepiej z Barcinianek 
spisała się Zuzanna Kwaśniewska - 4. miejsce. Przed 
nią znalazła się grupa dziewcząt ze ścisłej czołówki 
tenisistek grających w tym wieku. Jesteśmy pełni 
nadziei i wierzymy, że doświadczenie wyniesione z 
tych zawodów przyniesie same korzyści, co 
zaowocuje w przyszłości.

Otyliada'19 - wspaniały 

wynik Bartosza Grzybka!

W dniach 16-17.03.2019 roku między innymi 
na Krytej Pływalni w Barcinie - podobnie jak pod 
dachami 47 pływalni w całej Polsce - równo od 
godziny 18:00 wystartowała VI edycja Ogólno-
polskiego Nocnego Maratonu Pływackiego 
"Otyliada 2019". 2000 uczestników w całej Polsce 
i 28 w samym Barcinie przepłynęło łącznie ponad 
15 000 kilometrów! Dla porównania, w Barcinie 
przepłynięto 439,600 metrów - czyli o 31.150 
metrów więcej niż rok wcześniej! Najlepszym 
pływakiem maratonu okazał się Jakub Jasiński z 
Chrzanowa - jego wynik to 51.750 metrów! Do 
wyśrubowanego rekordu Polski zabrakło.. - 54 
400 metrów w wykonaniu Sebastiana Karasia z 

roku 2016 - ale i tak można uznać, że osiągnięte 
wyniki były bardzo dobre. W Barcinie najwięcej w 
ciągu dwunastu godzin pokonał Bartosz Grzybek 
42.200 metrów, który uplasował się bardzo 
wysokim trzecim miejscu w rankingu imprezy na 
skalę całego kraju! Jego wynik bardzo długi okres 
czasu widniał jako wynik lidera! Dopiero przed 
końcem dwójka pływaków - z Chrzanowa oraz 
Strzelina - wyprzedziła go, co ostatecznie 
spowodowało spadek na trzecie miejsce! W 
przypadku barcińskiej pływalni najstarszym 
uczestnikiem był Pan Lech Popenda (60 lat) z 
pokonanymi 23.200 metrami. Wyróżniono również 
dwójkę najmłodszych pływaków - Maję i Marcela 

Wojciechowskich, którzy przepłynęli kolejno 
15.100m oraz 7.500m! Każdy z uczest-ników 
otrzymał z rąk organizatorów bogaty pakiet 
startowy, pamiątkowe medale oraz dyplomy. Przez 
całą noc serwowane były ciepłe i zimne napoje oraz 
świeże owoce. Jak podkreślają sami organizatorzy - 
"Otyliada 2019" przeszła do historii!" - Całe to 
narodowe przed-sięwzięcie nie odbyłoby się gdyby 
nieoceniona pomoc i olbrzymi wkład sponsorom, 
pomocy technicznej i wolontariuszy, którzy byli 
jednocześnie sędziami, ratownikami czy służbami 
porządkowo-informacyjnymi. Gdyby nie oni, to ta 
impreza nie byłaby taka sama, zatem należą się im 
wielkie słowa uznania!
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Dębiarze na fotelu lidera A-klasy!
Dnia 23.03.2019 roku na Stadionie Miejskim w 

Barcinie przy ulicy Jakuba Wojciechowskiego 10, 
rozegrany został mecz XIV kolejki rozgrywek A-
klasy - grupy I I w województwie Kujawsko-
Pomorskim. Podopieczni Waldemara Czarneckiego 
gościli na własnym obiekcie młody, perspekty-
wiczny zespół Spójni Białe Błota. Pierwsze minuty 
bardzo zachowawcze zarówno z jednej jak i z 
drugiej  strony.  Ki lka błędów defensorów 
czerwono-zielonych mogło przysporzyć o ból 
głowy niejednego z miejscowych kibiców.. 
Ostatecznie sytuacje te zostały zażegnane i na 
tablicy wyników widniał rezultat bezbramkowy. 
Dużo walki w środkowej części gry, która specjalnie 
nie porywała tłumów. Owszem było kilka sytuacji, 
jednak nie przełożyły się one na szanse bramkowe. 
Arbiter meczu - Waldemar Andrzejewski, zakończył 
pierwszą połowę rezultatem 0:0! Druga część 
meczu zdecydowanie odmienna - wszystko za 
sprawą dwóch roszad kadrowych, które może nie 
odmieniły losów meczu, ale jednak widocznie 
z m i e n i ł y  n a s t a w i e n i e  d o  g r y .  K r ó t k o  p o 
wznowieniu, prawą stroną boiska swoją akcję 
wyprowadzil i  gospodarze. Dośrodkowanie 
wykończył niezawodny Leszek Wisz, który w 
zamieszaniu w polu karnym odnalazł się najlepiej! 
Tym trafieniem udowodnił, że znajduje się w 
wysokie j  formie strzeleckie j  -  odtąd pod 
nieobecność dotychczasowego lidera klasyfikacji 
strzelców - Błażeja Wyrkowskiego (grającego na 
wiosnę w IV ligowym zespole Piasta Złotniki 
Kujawskie), będzie walczył o tytuł najlepszego 
strzelca rozgrywek. Tempo gry rosło. Akcji 
bramkowych nie brakowało. Wynik meczu uległ 
zmianie ponownie na korzyść Dębiarzy w 67 
minucie! Wówczas bardzo dobrze pod bramką 
rywala odnalazł się Łukasz Sobek, który z racji na 
swoje dobre warunki fizyczne strzałem głową 
pokonał młodego golkipera Spójni - Dominika 
Żelińskiego. Następne minuty niewiele zmieniły 
poza faktem, że Dębiarze przejęli inicjatywę nie 
pozostawiając rywalowi wiele do powiedzenia. 
Mecz sam w sobie nie był specjalnie porywający, 
aczkolwiek trzy punkty cieszą - bo przecież to w tej 
chwili jest najważniejsze. Co do stylu gry prze-
ciwnika - bardzo duże słowa uznania za wolę walki i 
poświęcenie na boisku. Z takim młodym i ambitnym 
składem trener Migawa może napsuć jeszcze wiele 
krwi ekipom z górnej części tabeli naszej A-klasy. 
Jeśli chodzi o Barcinian - bardzo dobre wrażenie 
pozostawił po swoim występie Hubert Ciszewski 
oraz Filip Czerwiński, który dał bardzo dobrą 
zmianę. Tak czy tak, najważniejszym jest fakt, że 
BOSiR/Dąb Barcin awansował na fotel lidera 
rozgrywek klasy A!

Dwa brązowe medale w Laskowicach!
Dnia 24.03.2019 roku w Laskowicach 

rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wśród 
Kadetek i Juniorek w tenisie stołowym. Wśród 
startujących można było zobaczyć repre-
zentantki BOSiR ULKS Barcin - Julię Łącką, 
Weronikę Kaczmarek Sarę Wachowską oraz 
Nadię Czerwińską. Pierwsza para  -  Łą-
cka/Kaczmarek - zajęła trzecie miejsce w klasy-
fikacj i  Juniorek.  Kolejna natomiast Wa-
chowska/Czerwińska - wywalczyła również 
trzecie miejsce, z tym że w kategorii wiekowej 
Kadetek. Podopiecznym Wojciecha Kowala, jak i 
jemu samemu, serdecznie gratulujemy, a także 
życzymy powodzenia w dalszych startach!

III WTK tenisistek 

w Laskowicach!

Dnia 17.03.2019 roku w Laskowicach rozegrane 
został III Wojewódzki Turniej Kla-syfikacyjny Żaczek 
i Żaków. Wśród startujących znalazły się cztery 
nasze zawodniczki - Zofia Ratajczak, Julia Ratajczak, 
Vanessa Fidala oraz Zuzanna Kwaśniewska. Już w 
tym miejscu wartym uwagi jest fakt, iż nasze 
dziewczęta rywalizowały ze starszymi od siebie 
koleżankami. W przypadku tenisa stołowego 
różnica trzech lat to niezwykła przepaść - w tym 
układzie nie miało to większego znaczenia, bowiem 
utalentowane zawodniczki starały się walczyć jak 
równy z równym. W stawce trzydziestu jeden za-
wodniczek, dziewczęta reprezentujące BOSiR 
ULKS Barcin miały zmienne szczęście w loso-waniu. 
Zofia Ratajczak uplasowała się na 21. miejscu. 
Vanessa Fidala zajęła bardzo dobre 12. miejsce. 
Jeszcze lepiej zagrała Julia Ratajczak, która 
wywalczyła sobie 8. lokatę. Najlepiej z Barcinianek 
spisała się Zuzanna Kwaśniewska - 4. miejsce. Przed 
nią znalazła się grupa dziewcząt ze ścisłej czołówki 
tenisistek grających w tym wieku. Jesteśmy pełni 
nadziei i wierzymy, że doświadczenie wyniesione z 
tych zawodów przyniesie same korzyści, co 
zaowocuje w przyszłości.

Otyliada'19 - wspaniały 

wynik Bartosza Grzybka!

W dniach 16-17.03.2019 roku między innymi 
na Krytej Pływalni w Barcinie - podobnie jak pod 
dachami 47 pływalni w całej Polsce - równo od 
godziny 18:00 wystartowała VI edycja Ogólno-
polskiego Nocnego Maratonu Pływackiego 
"Otyliada 2019". 2000 uczestników w całej Polsce 
i 28 w samym Barcinie przepłynęło łącznie ponad 
15 000 kilometrów! Dla porównania, w Barcinie 
przepłynięto 439,600 metrów - czyli o 31.150 
metrów więcej niż rok wcześniej! Najlepszym 
pływakiem maratonu okazał się Jakub Jasiński z 
Chrzanowa - jego wynik to 51.750 metrów! Do 
wyśrubowanego rekordu Polski zabrakło.. - 54 
400 metrów w wykonaniu Sebastiana Karasia z 

roku 2016 - ale i tak można uznać, że osiągnięte 
wyniki były bardzo dobre. W Barcinie najwięcej w 
ciągu dwunastu godzin pokonał Bartosz Grzybek 
42.200 metrów, który uplasował się bardzo 
wysokim trzecim miejscu w rankingu imprezy na 
skalę całego kraju! Jego wynik bardzo długi okres 
czasu widniał jako wynik lidera! Dopiero przed 
końcem dwójka pływaków - z Chrzanowa oraz 
Strzelina - wyprzedziła go, co ostatecznie 
spowodowało spadek na trzecie miejsce! W 
przypadku barcińskiej pływalni najstarszym 
uczestnikiem był Pan Lech Popenda (60 lat) z 
pokonanymi 23.200 metrami. Wyróżniono również 
dwójkę najmłodszych pływaków - Maję i Marcela 

Wojciechowskich, którzy przepłynęli kolejno 
15.100m oraz 7.500m! Każdy z uczest-ników 
otrzymał z rąk organizatorów bogaty pakiet 
startowy, pamiątkowe medale oraz dyplomy. Przez 
całą noc serwowane były ciepłe i zimne napoje oraz 
świeże owoce. Jak podkreślają sami organizatorzy - 
"Otyliada 2019" przeszła do historii!" - Całe to 
narodowe przed-sięwzięcie nie odbyłoby się gdyby 
nieoceniona pomoc i olbrzymi wkład sponsorom, 
pomocy technicznej i wolontariuszy, którzy byli 
jednocześnie sędziami, ratownikami czy służbami 
porządkowo-informacyjnymi. Gdyby nie oni, to ta 
impreza nie byłaby taka sama, zatem należą się im 
wielkie słowa uznania!
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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 
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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 
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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
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im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
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Mamlicz 72, 88-190 Barcin
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Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
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tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
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Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
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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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Wybitny gimnazjalista

Michał Wojtkowiak jest uczniem klasy 3d 
gimnazjum w Zespole Szkół w Barcinie i 
absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. 
Stanisława Krzysia w Barcinie. Wiedzieliśmy, że 
do społeczności uczniów dołącza w 2016 roku 
nastolatek zdolny, z bardzo wysokimi wynikami 
sprawdzianu szóstoklasisty, ale że aż tak? Mijają 3 
lata i dziś słowo „zdolny” to zdecydowanie za 
mało. Tegoroczny zdobywca 4 tytułów Laureata 
Konkursów przedmiotowych Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty (język angielski, 
chemia, informatyka, fizyka), włożył mnóstwo 
wysiłku, poświęcił wiele godzin ciężkiej pracy, 
byśmy dziś mogli mówić o takim sukcesie. A 
sukces wyjątkowy – pierwszy raz w historii szkoły 
pracowitość i sumienność zaowocowały takim 
osiągnięciem. Stypendysta projektu „Prymus 
Pomorza i Kujaw” Urzędu Marszałkowskiego w 
Toruniu, ubiegłoroczny Finalista Konkursu 
Kuratora Oświaty z fizyki i języka angielskiego, z 
sukcesami w wojewódzkim etapie konkursu 
matematycznego Liga Zadaniowa w klasie I, nie 
daje za wygraną. Sam o sobie mówi, że jest 
konsekwentny, a do tego i perfekcjonista.  
Zgłębianie tajników fizyki i  doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem angiel-
skim, były dla Michała tak naturalne, wpisane 
wręcz w codzienność, że po uzyskaniu tytułów 
Finalisty w II klasie, ponowny start w Konkursach 
Kuratora Oświaty w III klasie był jak oczywista 
oczywistość. A chemia? Dla takiego pasjonata 
nauk ścisłych, ubieganie się o jak najwyższy wynik 

w Konkursie Kuratora z trzeciego już przedmiotu, 
to przecież była czysta przyjemność. Razem z 
kolegą z klasy Michał zapisał się w historii szkoły 
jeszcze z innego powodu. Jego zainteresowanie 
informatyką przyniosło naszej szkole pierwszy raz 
udział w etapie wojewódzkim konkursu. I kolejny 
powód do dumy nie tylko dla Rodziców – tytuł 
Laureata Konkursu Kuratora Oświaty z Informatyki. 
A przecież nie musiał wcale już stawać w szranki - 
już miał w kieszeni wolny wstęp do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej, zwolnienie z egzaminów 
gimnazjalnych części przyrodniczej i z języka 
obcego nowożytnego, najwyższą z możliwych 
ocenę na świadectwie ukończenia szkoły z 
przedmiotów, które okazały się dla Michała 
fascynujące, angażujące, absorbujące czas i uwagę. 
W opinii osób, które miały z Michałem do czynienia, 
nauczycieli  – przewodników wskazujących 
najlepsze sposoby opanowania niezbędnego 
materiału, czy koleżanek i kolegów z klasy, pojawia 
się jeszcze słowo „ambitny” i „wytrwały”. Na 
przykładzie naszego poczwórnego Laureata widać, 
że to cechy niezbędne, by wykazać się prawdziwą 
mądrością w dążeniu do wyznaczonego celu. Jako 
wychowawca Michała dodam jeszcze, że jest 
skromnym i kulturalnym młodym człowiekiem, 
który ma w sobie sporo samodyscypliny – niemałym 
wysiłkiem było przecież nadrobić zaległości z lekcji, 
kiedy poświęcał czas przygotowaniom do 
konkursów. Nigdy jednak nie narzekał, nie 
próbował wykorzystać sytuacji, unikać obo-
wiązków.  Zapytany o plany na przyszłość, Michał 

pięknie nawiązuje do swoich dwóch ważnych 
umiejętności. Pisała o nich już wcześniej na stronie 
naszej szkoły jedna z nauczycielek Michała – chce 
on poszerzać wiedzę ludzkości (niesamowita 
umiejętność łączenia faktów), ale i dzielić się nią z 
innymi (umiejętność przekazywania myśli). Teraz 
celem jest ukończyć prestiżowy uniwersytet z 
tytułem profesora. Dla nas Michał już jest jak 
profesor. 

Lucyna Taraska, 
Zespół Szkół w Barcinie

Maluch+ na żłobek 

w Barcinie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
udzieliło Gminie Barcin promesy w ramach programu 
Maluch+ na kwotę 1,62 mln zł na budowę żłobka w 
Barcinie. 5 marca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się 
konferencja prasowa i spotkanie z samorządowcami 
poświęcone rządowym programom prospołecznym 
„Mama 4+”, "Maluch+" i "Senior+". Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Marcin Zieleniecki i Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz przekazali Bur-
mistrzowi Barcina Michałowi Pęziakowi, Skarbnikowi 
Gminy Bernadecie Chojnackiej i Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Januszowi Wojtkowiakowi promesę w 
ramach programu Maluch+ na kwotę 1,62 mln zł na 
budowę żłobka w Barcinie. Program "Maluch+" 
wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 
opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać 
dofinansowanie do tworzenia i funkcjo-nowania miejsc 
opieki. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie 
dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w 
żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opie-
kunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełno-
sprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcie na str. 2
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pracowitość i sumienność zaowocowały takim 
osiągnięciem. Stypendysta projektu „Prymus 
Pomorza i Kujaw” Urzędu Marszałkowskiego w 
Toruniu, ubiegłoroczny Finalista Konkursu 
Kuratora Oświaty z fizyki i języka angielskiego, z 
sukcesami w wojewódzkim etapie konkursu 
matematycznego Liga Zadaniowa w klasie I, nie 
daje za wygraną. Sam o sobie mówi, że jest 
konsekwentny, a do tego i perfekcjonista.  
Zgłębianie tajników fizyki i  doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem angiel-
skim, były dla Michała tak naturalne, wpisane 
wręcz w codzienność, że po uzyskaniu tytułów 
Finalisty w II klasie, ponowny start w Konkursach 
Kuratora Oświaty w III klasie był jak oczywista 
oczywistość. A chemia? Dla takiego pasjonata 
nauk ścisłych, ubieganie się o jak najwyższy wynik 

w Konkursie Kuratora z trzeciego już przedmiotu, 
to przecież była czysta przyjemność. Razem z 
kolegą z klasy Michał zapisał się w historii szkoły 
jeszcze z innego powodu. Jego zainteresowanie 
informatyką przyniosło naszej szkole pierwszy raz 
udział w etapie wojewódzkim konkursu. I kolejny 
powód do dumy nie tylko dla Rodziców – tytuł 
Laureata Konkursu Kuratora Oświaty z Informatyki. 
A przecież nie musiał wcale już stawać w szranki - 
już miał w kieszeni wolny wstęp do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej, zwolnienie z egzaminów 
gimnazjalnych części przyrodniczej i z języka 
obcego nowożytnego, najwyższą z możliwych 
ocenę na świadectwie ukończenia szkoły z 
przedmiotów, które okazały się dla Michała 
fascynujące, angażujące, absorbujące czas i uwagę. 
W opinii osób, które miały z Michałem do czynienia, 
nauczycieli  – przewodników wskazujących 
najlepsze sposoby opanowania niezbędnego 
materiału, czy koleżanek i kolegów z klasy, pojawia 
się jeszcze słowo „ambitny” i „wytrwały”. Na 
przykładzie naszego poczwórnego Laureata widać, 
że to cechy niezbędne, by wykazać się prawdziwą 
mądrością w dążeniu do wyznaczonego celu. Jako 
wychowawca Michała dodam jeszcze, że jest 
skromnym i kulturalnym młodym człowiekiem, 
który ma w sobie sporo samodyscypliny – niemałym 
wysiłkiem było przecież nadrobić zaległości z lekcji, 
kiedy poświęcał czas przygotowaniom do 
konkursów. Nigdy jednak nie narzekał, nie 
próbował wykorzystać sytuacji, unikać obo-
wiązków.  Zapytany o plany na przyszłość, Michał 

pięknie nawiązuje do swoich dwóch ważnych 
umiejętności. Pisała o nich już wcześniej na stronie 
naszej szkoły jedna z nauczycielek Michała – chce 
on poszerzać wiedzę ludzkości (niesamowita 
umiejętność łączenia faktów), ale i dzielić się nią z 
innymi (umiejętność przekazywania myśli). Teraz 
celem jest ukończyć prestiżowy uniwersytet z 
tytułem profesora. Dla nas Michał już jest jak 
profesor. 

Lucyna Taraska, 
Zespół Szkół w Barcinie

Maluch+ na żłobek 

w Barcinie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
udzieliło Gminie Barcin promesy w ramach programu 
Maluch+ na kwotę 1,62 mln zł na budowę żłobka w 
Barcinie. 5 marca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się 
konferencja prasowa i spotkanie z samorządowcami 
poświęcone rządowym programom prospołecznym 
„Mama 4+”, "Maluch+" i "Senior+". Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Marcin Zieleniecki i Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz przekazali Bur-
mistrzowi Barcina Michałowi Pęziakowi, Skarbnikowi 
Gminy Bernadecie Chojnackiej i Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Januszowi Wojtkowiakowi promesę w 
ramach programu Maluch+ na kwotę 1,62 mln zł na 
budowę żłobka w Barcinie. Program "Maluch+" 
wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 
opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać 
dofinansowanie do tworzenia i funkcjo-nowania miejsc 
opieki. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie 
dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w 
żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opie-
kunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełno-
sprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcie na str. 2
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Klub Wolontariatu „Razem”

1 marca br. Klub Wolontariatu „Razem” z 
Piechcina świętował  15- lec ie  działa lności 
charytatywnej dla potrzebujących mieszkańców 
wspólnoty lokalnej i regionalnej. W jubileuszowej 
gali w domu kultury w Barcinie uczestniczyli 
Zastępca Burmistrza Hubert Łukomski i Kierownik 
RESP Lidia Kowal. W październiku 2003 roku w 
Piechcinie z inicjatywy pani Renaty Koszczewskiej-
Smutek powstał Klub Wolontariatu „Razem”. 
Wolontariusze skupieni wokół opiekunki realizują 
inicjatywy na rzecz przedszkolaków, wycho-
wanków domu dziecka, seniorów, osób niepełno-
sprawnych i bezdomnych, matek samotnie 
wychowujących dzieci i ludzi dotkniętych przez los. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak 
i Burmistrz Barcina Michał Pęziak docenili 
społeczną aktywności i bezinteresowną pracę 
dobroczyńców z Piechcina, podkreślając w 
okolicznościowych życzeniach, że życiowa 
postawa i zapał wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Niepublicznych w Piechcinie tworzą podstawy 
społeczeństwa obywatelskiego i zasługują na 
powszechne uznanie.  Klub Wolontariatu „Razem” 
w Piechcinie współpracuje z Klubem ART Pra-
cownią Kujawy Piechcin, Klubem Seniora „Białe 
Zagłębie”, świetlicami wiejskimi z Piechcina i 
Sadłogoszczy, Środowiskowym Domem Samo-
pomocy w Barcinie, Domem Dziecka w Jaksicach, 
Kołem inowrocławskim Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta oraz Stowarzyszeniem Dzieciom i 
Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka, a także 
Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Inowro-
cławiu.

Jarosław Drozdowski

Fotografie – Archiwum 
Klubu Wolontariatu „Razem”

Gminne roboty 

drogowe
W styczniu Gmina Barcin zleciła do wykonania 

roboty polegające na oznakowaniu pionowym i 
poziomym dróg będących własnością Gminy Barcin 
oraz roboty brukarskie, które zostaną przewidziane 
do wykonania na terenie gminy i miasta  Barcin w 
2019 roku. Wykonywaniem drobnych robót bru-
karskich zajmie się firma Michała Hałasa PALETA-
Wykonywanie Robót Budowlanych Drogowych z 
Barcina. Usługi obejmujące prace związane z 
oznakowaniem pionowym i poziomym oraz 
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wykonana firma Grzegorza Januchowskiego 
Zakład Usług Drogowych i Malarskich INTER-MAL z 
Mogilna. W marcu Gmina Barcin zleciła firmie Piotra 
Pomagiera Przedsiębiorstwu Handlowo-Usłu-
gowemu „TRANS-POM” z Marcinkowa remonty 
cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o 
nawierzchni bitumicznej i  powierzchniowo 
utrwalonej oraz roboty polegające na profilowaniu 
oraz utwardzeniu kamieniem wapiennym dróg 
gminnych i  wewnętrznych o nawierzchni 
tłuczniowej lub gruntowej. Zakres pierwszej 
umowy obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni 
powierzchniowo utrwalonych grysem i emulsją 
asfaltową oraz nawierzchni bitumicznych masą 
mineralno – asfaltową na gorąco, wykonanie 
nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na całej 
szerokości jezdni oraz podwójnego powierzchnio-
wego utrwalenia nawierzchni tłuczniowej grysem i 
emulsją asfaltową. Drugie zlecenie dotyczy 

profilowania i zagęszczenia nawierzchni tłucznio-
wych lub gruntowych, utwardzenia dróg o 
nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej kamie-
niem wapiennym o frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm 
oraz usługę transportu kamienia z Bielaw do 
miejsc wskazanych przez zamawiającego. Zakres 
utwardzenia obejmuje profilowanie drogi z 
nadaniem odpowiednich spadków, wbudowanie 
kamienia wapiennego i jego zagęszczenie. Suma 
wartości usług, realizowanych na podstawie 
każdej z czterech umów, nie może przekroczyć 
równowartości 30 tysięcy EURO (129.351,00 zł) 
netto + 23% VAT oraz będzie zależna od potrzeb i 
posiadanych środków finansowych. Za koordy-
nację i odbiór wszystkich robót odpowiedzialni są 
pracownicy Referatu Inwestycji Remontów i 
Dróg Urzędu Miejskiego w Barcinie.

Jarosław Drozdowski

Dokończenie na str. 3

Zdolny informatyk 

i matematyk

W piątek, 8 marca 2019 roku, w Auli Wydziału 
Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyło 
się uroczyste zakończenie XIII edycji między-
narodowego konkursu informatycznego „Bóbr”, 
połączone z wręczeniem nagród i dyplomów 
laureatom oraz dyplomów uczniom wyróżnio-
nym. Bartosz Koliński z Zespołu Szkół w Barcinie 
zajął pierwsze miejsce konkursie w kategorii klas 
IV-VI szkół podstawowych. Bartek jest uczniem 
klasy 6b. Chłopiec lubi komputer, szczególnie 
programowanie, język angielski oraz matema-
tykę. W 2016 i 2019 roku wygrał międzynarodowy 
konkurs informatyczny „Bóbr”. W 2017 roku z 
kompletem 120 punktów był najlepszy w Między-
narodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 
którego celem jest propagowanie kultury 
matematycznej w jak najszerszych kręgach 
uczniów szkół podstawowych i szkół ponad-
gimnazjalnych. W przyszłości Bartek chce zostać 
programistą.  Głównym celem konkursu 
Informatycznego „Bóbr” jest rozwój i kształto-
wanie myślenia algorytmicznego i komputa-
cyjnego oraz popularyzacja posługiwania się 
technologią informacyjną i komunikacyjną wśród 
wszystkich uczniów na wszystkich etapach 
edukacyjnych.

Jarosław Drozdowski

Ruszyła budowa żłobka w Barcinie

W poniedziałek, 4 marca 2019 roku, rozpoczęła 
się realizacja najważniejszej tegorocznej inwestycji 
Gminy Barcin. W ratuszu podpisano umowy na 
budowę żłobka w Barcinie i pełnienie nadzoru 
inwestorskiego na realizacją zadania o łącznej 
wartości 6.027.000,00 zł. Roboty polegające na 
budowie żłobka w Barcinie przyjęło do wykonania 
konsorcjum firm P.P.H.U. „EVENTUS” Arkadiusza 
Kalinskiego (lider) i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Handlowo-Usługowego PREBUD Włodzimierza 
Bestrzyńskiego (partner) z Inowrocławia oraz PW 
SIMBUD sp. z o. o. Jana Simlata z Bydgoszczy 
(partner). Termin zakończenia robót o wartości 
5.975.340,00 zł ustalono na 15.11.2019r. Przedmio-
tem umowy jest budowa parterowego żłobka z 3 
oddziałami dla 57 maluszków przy ul. Jakuba 
Wojciechowskiego w Barcinie. Zaplanowano 
również wykonanie parkingu na 10 stanowisk, w 
tym 1 przystosowanego dla osób niepełnospra-
wnych, dojścia do budynku, placu do gromadzenia 
odpadów stałych, placu zabaw dla dzieci z 
bezpieczną nawierzchnią i monitoringiem, zieleni 
urządzonej, instalacji wewnętrznych i zewnę-
trznych oraz przyłącza do sieci. Czynności związane 
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad reali-
zacją wielobranżowych robót budowlanych dla 
zadania pn.: „Budowa żłobka w Barcinie” zlecono 
za 51.660,00 zł brutto firmie pana Macieja Polcyna – 
Biuru Usług Budowlanych z Łabiszyna. Nadzór w 
branżach konstrukcyjno – budowlanej i drogowej 
oraz w zakresie sieci: instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechni-
cznych, pełnić będą inspektorzy Maciej Polcyn, 
Marek Trzoska, Artur Pietruszewski i Filip Grusz-
czyński. Przedmiot umowy realizowany będzie do 
bezusterkowego odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego. Wykonawca będzie uczestniczył w 
przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował 
prace związane z usunięciem ewentualnych uste-
rek. Inwestycja pn. „Budowa żłobka w Barcinie” 
mająca na celu zwiększenie dostępności do usług 
społecznych, w szczególności usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Barcin i 

województwa kujawsko-pomorskiego współ-
finansowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i 
konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 
6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
Schemat:  Inwestycje związane z budową, 
adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem 
obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów 
dziecięcych) Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. Wartość całkowita operacji wynosi 
– 6 104 302,73 zł, w tym ze środków EFRR – 1 020 
000,00 zł (16,71 % kosztów kwalifikowalnych).

Jarosław Drozdowski 

Konkurs wiedzy 

o samorządzie

W marcu w Miejskim Domu Kultury w Barcinie 
odbył się konkurs „Wiedzy o samorządzie 
terytorialnym” dla uczniów szkół podstawowych, 
który przeprowadzili Zastępca Burmistrza Barcina 
Hubert Łukomski i Skarbnik Gminy Bernadeta 
Chojnacka oraz przygotowujący pytania testowe 
inspektor Przemysław Jessa. W etapie gminnym 
wystartowały trzyosobowe drużyny ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. dra Stanisława Krzysia w 
Barcinie, Zespołu Szkół w Barcinie i Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie. W 
ramach przygotowań do konkursu powiatowego 
wiedzę o samorządzie i regionie sprawdził zespół 
Wiktoria Kozieł, Marcin Osiecki i Antoni Puzio z 
Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Gminny 
konkurs wiedzy o jst wygrały Agata Gąsior, Zuzanna 
Grzeszak i Amelia Szewczak ze Szkoły Podsta-
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1 marca br. Klub Wolontariatu „Razem” z 
Piechcina świętował  15- lec ie  działa lności 
charytatywnej dla potrzebujących mieszkańców 
wspólnoty lokalnej i regionalnej. W jubileuszowej 
gali w domu kultury w Barcinie uczestniczyli 
Zastępca Burmistrza Hubert Łukomski i Kierownik 
RESP Lidia Kowal. W październiku 2003 roku w 
Piechcinie z inicjatywy pani Renaty Koszczewskiej-
Smutek powstał Klub Wolontariatu „Razem”. 
Wolontariusze skupieni wokół opiekunki realizują 
inicjatywy na rzecz przedszkolaków, wycho-
wanków domu dziecka, seniorów, osób niepełno-
sprawnych i bezdomnych, matek samotnie 
wychowujących dzieci i ludzi dotkniętych przez los. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak 
i Burmistrz Barcina Michał Pęziak docenili 
społeczną aktywności i bezinteresowną pracę 
dobroczyńców z Piechcina, podkreślając w 
okolicznościowych życzeniach, że życiowa 
postawa i zapał wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Niepublicznych w Piechcinie tworzą podstawy 
społeczeństwa obywatelskiego i zasługują na 
powszechne uznanie.  Klub Wolontariatu „Razem” 
w Piechcinie współpracuje z Klubem ART Pra-
cownią Kujawy Piechcin, Klubem Seniora „Białe 
Zagłębie”, świetlicami wiejskimi z Piechcina i 
Sadłogoszczy, Środowiskowym Domem Samo-
pomocy w Barcinie, Domem Dziecka w Jaksicach, 
Kołem inowrocławskim Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta oraz Stowarzyszeniem Dzieciom i 
Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka, a także 
Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Inowro-
cławiu.

Jarosław Drozdowski

Fotografie – Archiwum 
Klubu Wolontariatu „Razem”

Gminne roboty 

drogowe
W styczniu Gmina Barcin zleciła do wykonania 

roboty polegające na oznakowaniu pionowym i 
poziomym dróg będących własnością Gminy Barcin 
oraz roboty brukarskie, które zostaną przewidziane 
do wykonania na terenie gminy i miasta  Barcin w 
2019 roku. Wykonywaniem drobnych robót bru-
karskich zajmie się firma Michała Hałasa PALETA-
Wykonywanie Robót Budowlanych Drogowych z 
Barcina. Usługi obejmujące prace związane z 
oznakowaniem pionowym i poziomym oraz 
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wykonana firma Grzegorza Januchowskiego 
Zakład Usług Drogowych i Malarskich INTER-MAL z 
Mogilna. W marcu Gmina Barcin zleciła firmie Piotra 
Pomagiera Przedsiębiorstwu Handlowo-Usłu-
gowemu „TRANS-POM” z Marcinkowa remonty 
cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o 
nawierzchni bitumicznej i  powierzchniowo 
utrwalonej oraz roboty polegające na profilowaniu 
oraz utwardzeniu kamieniem wapiennym dróg 
gminnych i  wewnętrznych o nawierzchni 
tłuczniowej lub gruntowej. Zakres pierwszej 
umowy obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni 
powierzchniowo utrwalonych grysem i emulsją 
asfaltową oraz nawierzchni bitumicznych masą 
mineralno – asfaltową na gorąco, wykonanie 
nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na całej 
szerokości jezdni oraz podwójnego powierzchnio-
wego utrwalenia nawierzchni tłuczniowej grysem i 
emulsją asfaltową. Drugie zlecenie dotyczy 

profilowania i zagęszczenia nawierzchni tłucznio-
wych lub gruntowych, utwardzenia dróg o 
nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej kamie-
niem wapiennym o frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm 
oraz usługę transportu kamienia z Bielaw do 
miejsc wskazanych przez zamawiającego. Zakres 
utwardzenia obejmuje profilowanie drogi z 
nadaniem odpowiednich spadków, wbudowanie 
kamienia wapiennego i jego zagęszczenie. Suma 
wartości usług, realizowanych na podstawie 
każdej z czterech umów, nie może przekroczyć 
równowartości 30 tysięcy EURO (129.351,00 zł) 
netto + 23% VAT oraz będzie zależna od potrzeb i 
posiadanych środków finansowych. Za koordy-
nację i odbiór wszystkich robót odpowiedzialni są 
pracownicy Referatu Inwestycji Remontów i 
Dróg Urzędu Miejskiego w Barcinie.

Jarosław Drozdowski
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W piątek, 8 marca 2019 roku, w Auli Wydziału 
Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyło 
się uroczyste zakończenie XIII edycji między-
narodowego konkursu informatycznego „Bóbr”, 
połączone z wręczeniem nagród i dyplomów 
laureatom oraz dyplomów uczniom wyróżnio-
nym. Bartosz Koliński z Zespołu Szkół w Barcinie 
zajął pierwsze miejsce konkursie w kategorii klas 
IV-VI szkół podstawowych. Bartek jest uczniem 
klasy 6b. Chłopiec lubi komputer, szczególnie 
programowanie, język angielski oraz matema-
tykę. W 2016 i 2019 roku wygrał międzynarodowy 
konkurs informatyczny „Bóbr”. W 2017 roku z 
kompletem 120 punktów był najlepszy w Między-
narodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 
którego celem jest propagowanie kultury 
matematycznej w jak najszerszych kręgach 
uczniów szkół podstawowych i szkół ponad-
gimnazjalnych. W przyszłości Bartek chce zostać 
programistą.  Głównym celem konkursu 
Informatycznego „Bóbr” jest rozwój i kształto-
wanie myślenia algorytmicznego i komputa-
cyjnego oraz popularyzacja posługiwania się 
technologią informacyjną i komunikacyjną wśród 
wszystkich uczniów na wszystkich etapach 
edukacyjnych.

Jarosław Drozdowski

Ruszyła budowa żłobka w Barcinie

W poniedziałek, 4 marca 2019 roku, rozpoczęła 
się realizacja najważniejszej tegorocznej inwestycji 
Gminy Barcin. W ratuszu podpisano umowy na 
budowę żłobka w Barcinie i pełnienie nadzoru 
inwestorskiego na realizacją zadania o łącznej 
wartości 6.027.000,00 zł. Roboty polegające na 
budowie żłobka w Barcinie przyjęło do wykonania 
konsorcjum firm P.P.H.U. „EVENTUS” Arkadiusza 
Kalinskiego (lider) i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Handlowo-Usługowego PREBUD Włodzimierza 
Bestrzyńskiego (partner) z Inowrocławia oraz PW 
SIMBUD sp. z o. o. Jana Simlata z Bydgoszczy 
(partner). Termin zakończenia robót o wartości 
5.975.340,00 zł ustalono na 15.11.2019r. Przedmio-
tem umowy jest budowa parterowego żłobka z 3 
oddziałami dla 57 maluszków przy ul. Jakuba 
Wojciechowskiego w Barcinie. Zaplanowano 
również wykonanie parkingu na 10 stanowisk, w 
tym 1 przystosowanego dla osób niepełnospra-
wnych, dojścia do budynku, placu do gromadzenia 
odpadów stałych, placu zabaw dla dzieci z 
bezpieczną nawierzchnią i monitoringiem, zieleni 
urządzonej, instalacji wewnętrznych i zewnę-
trznych oraz przyłącza do sieci. Czynności związane 
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad reali-
zacją wielobranżowych robót budowlanych dla 
zadania pn.: „Budowa żłobka w Barcinie” zlecono 
za 51.660,00 zł brutto firmie pana Macieja Polcyna – 
Biuru Usług Budowlanych z Łabiszyna. Nadzór w 
branżach konstrukcyjno – budowlanej i drogowej 
oraz w zakresie sieci: instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechni-
cznych, pełnić będą inspektorzy Maciej Polcyn, 
Marek Trzoska, Artur Pietruszewski i Filip Grusz-
czyński. Przedmiot umowy realizowany będzie do 
bezusterkowego odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego. Wykonawca będzie uczestniczył w 
przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował 
prace związane z usunięciem ewentualnych uste-
rek. Inwestycja pn. „Budowa żłobka w Barcinie” 
mająca na celu zwiększenie dostępności do usług 
społecznych, w szczególności usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Barcin i 

województwa kujawsko-pomorskiego współ-
finansowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i 
konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 
6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
Schemat:  Inwestycje związane z budową, 
adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem 
obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów 
dziecięcych) Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. Wartość całkowita operacji wynosi 
– 6 104 302,73 zł, w tym ze środków EFRR – 1 020 
000,00 zł (16,71 % kosztów kwalifikowalnych).

Jarosław Drozdowski 

Konkurs wiedzy 

o samorządzie

W marcu w Miejskim Domu Kultury w Barcinie 
odbył się konkurs „Wiedzy o samorządzie 
terytorialnym” dla uczniów szkół podstawowych, 
który przeprowadzili Zastępca Burmistrza Barcina 
Hubert Łukomski i Skarbnik Gminy Bernadeta 
Chojnacka oraz przygotowujący pytania testowe 
inspektor Przemysław Jessa. W etapie gminnym 
wystartowały trzyosobowe drużyny ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. dra Stanisława Krzysia w 
Barcinie, Zespołu Szkół w Barcinie i Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie. W 
ramach przygotowań do konkursu powiatowego 
wiedzę o samorządzie i regionie sprawdził zespół 
Wiktoria Kozieł, Marcin Osiecki i Antoni Puzio z 
Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Gminny 
konkurs wiedzy o jst wygrały Agata Gąsior, Zuzanna 
Grzeszak i Amelia Szewczak ze Szkoły Podsta-
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Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie. 
Dalsze miejsca zajęli Marika Jabłońska, Joanna 
Kapłon i Oliwia Matelska (Piechcin), Oliwia Gajda, 
Karolina Małodzińska i Iga Rafińska oraz Adrianna 
Kucharska, Maja Wojciechowska i Oliwia Wrób-
lewska z Zespołu Szkół w Barcinie oraz Kacper Dec, 
Maciej Kapłoński i Damian Karow z Barcińskiej 
Jedynki. Uczniów przygotowali Barbara Mróz-
Lampka, Ewa Gościńska i Artur Zamiar. Wszyscy 
uczestnicy i nauczyciele otrzymali samorządowe 
zestawy promocyjne, dla trzech najlepszych osób 
ufundowano bony podarunkowe EMPiK-u, a dla 
drużyn przygotowano listy gratulacyjne od Bur-
mistrza Barcina. Celem konkursu jest przybliżenie 
uczniom zasad funkcjonowania samorządów 
lokalnych oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy o 
własnym regionie, jego kulturze, historii i geografii.

Jarosław Drozdowski

Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich Sołectw Gminy 

Barcin w kadencji 2019 – 2023

Sołectwo BARCIN WIEŚ
Sołtys Dorota Kokocha

Rada Sołecka: Robert Robaczewski, 
Sylwia Czapla, Karolina Pietraszko, 

Renata Wiśniewska i Ryszard 
Wojciechowski

 
Sołectwo DĄBRÓWKA BARCIŃSKA

Sołtys Halina Olszanowska
Rada Sołecka: Ewa Cieślik, Patrycja 

Krojniak, Michał Kwiatkowski i Karolina 
Olszanowska – Dypolt

 Sołectwo JÓZEFINKA
Sołtys Katarzyna Przybylska

Rada Sołecka: Jolanta Drzażdżyńska, 
Maria Katafiasz, Wiesława Nowak

Sołectwo KANIA
Sołtys Monika Zalewska

Rada Sołecka: Iwona Ratajczak, Kamila 
Czajkowska, Danuta Umińska, Maria 

Woźniak i Ewa Zalewska 

Sołectwo KNIEJA
Sołtys Maria Boryczka

Rada Sołecka: Elżbieta Antoniak, Lucjan 
Cipora, Barbara Nowicka

Sołectwo KROTOSZYN
Sołtys Piotr Niestatek

Rada Sołecka: Teresa Serwińska, 
Bartłomiej Buzała, Andrzej Fryca, 

Małgorzata Piechocka i Małgorzata 
Wojke

 

Sołectwo MAMLICZ
Sołtys Jakub Jurek

Rada Sołecka: Grzegorz Ciszak, 
Mirosława Czapla, Helena Łożyńska, 

Joanna Rucińska i Marlena Wyka

Sołectwo MŁODOCIN
Sołtys Grzegorz Potempa

Rada Sołecka: Przemysław Kapłoński, 
Agnieszka Krakowiak, Ireneusz Nowak, 
Gabriela Przybylska – Lasota, Agnieszka 

Rybińska

Sołectwo PIECHCIN
Sołtys Anna Popielarz - Olszak

Rada Sołecka: Dariusz Kończalski, 
Agnieszka Dąbrowska, Anna 

Karmolińska, Dorota Maciejewska i 
Agnieszka Soska

Sołectwo PTUREK
Sołtys Marianna Pawłowska

Rada Sołecka: Ewa Bałka, Grażyna 
Niewolak, Paweł Stegienta i Urszula 

Stegienta

 
Sołectwo SADŁOGOSZCZ
Sołtys Joanna Bierońska

Rada Sołecka: Renata Adamiec, Kacper 
Broda, Wiesława Kokocha i Irena 

Kopacz

Sołectwo SZEROKI KAMIEŃ
Sołtys Marek Grzeszak

Rada Sołecka: Katarzyna Dzierzgowska, 
Danuta Nowak, Aldona Twerd i Marek 

Zieliński

 

Sołectwo WOLICE
Sołtys Agnieszka Marolewska

Rada Sołecka: Halina Łukowska, Anna 
Maćkowska, Krystyna Nowak, Anna 

Puzio i Anna Trawińska

 
Sołectwo ZALESIE BARCIŃSKIE

Sołtys Hanna Fojutowska
Rada Sołecka: Magdalena 

Drzażdżyńska, Sebastian Dudek, 
Gabriela Feliksiak i Aleksander 

Józefowicz

Sołectwo ZŁOTOWO
Sołtys Tomasz Biel

Rada Sołecka: Dorota Dziennik, Maria 
Gamelska, Beata Grobelniak, Agnieszka 

Wolska i Wioletta Wyka
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