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Wysublimowany humor

Andrzej  Poniedzielski  – 
satyryk, poeta, twórca tea-
tralny, autor tekstów między 
innymi dla Anny Marii Jopek, 
Grzegorza Turnaua, Edyty Ge-
ppert, Lory Szafran, czy Dawida 
Podsiadło. Mistrz Mowy Pol-
skiej 2012 i Ambasador Pol-
szczyzny 2016 gościł w Miej-
skim Domu Kultury w Barcinie 1 
maja. Był to wieczór humoru 
niezwykle inteligentnego, a 
zarazem “łagodnego”. Teksty 
Andrzeja Poniedzielskiego (a 

także jego osoba i swoisty, uro-
kliwy sposób bycia na scenie) 
pozwoliły widzom zatrzymać 
się w pędzie prozaicznej co-
dzienności i przypomnieć sobie 
o całej poezji życia, o marze-
niach, tęsknotach i miłości.

Wojewódzki Dzień 
Strażaka
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Trzeci Oddech Kaczuchy
Duet Maria Piwońska oraz Andrzej 

Janeczko czyli „Trzeci Oddech Kaczu-
chy” wystąpił na deskach Barcińskiej 
sceny 3 maja. Ten satyryczny misz-
masz, od czasu do czasu przetykany 
nutką melancholii, przypadł do gustu 
Naszej publiczności. Tercet wokalno-
instrumentalny utworzony w stycz-
niu 1981 r. przy Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Olsztynie. Wkrótce 
przekształcił  się w duet Maria 
Piwońska i Andrzej Janeczko. W 1981 
r. wystąpił na Festiwalu Piosenki i 
Piosenkarzy Studenckich w Krako-
wie, gdzie zdobył Grand Prix i nagro-
dę dziennikarzy za wykonanie pio-
senki Wódz. Jest także laureatem I 
nagrody w koncercie Interpretacje na 
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej 
Opole '81 i w Kabaretonie na Krajo-
wym Festiwalu Piosenki Polskiej Opo-
le '84. Popularność zdobył dzięki 
śpiewanej satyrze Andrzeja Janeczki, 
autora wszystkich tekstów i wię-
kszości muzyki. Muzycy zawsze oscy-
lowali w pobliżu kabaretu, nie będąc 

kabaretem. Z czasem, nie chcąc iść 
pod prąd oczekiwań swoich widzów, 
zaczęli mówić monologi i grać na 
scenie skecze. Ale generalnie w 
zdecydowanej większości śpiewają 
po prostu piosenki, na wesoło, ponie-
waż uważają, że otaczająca ich 
rzeczywistość jest na tyle ponura, że 
przynajmniej piosenki powinny je 

rozjaśniać. Program jaki zaprezen-
towali w Barcinie był niezwykle 
urozmaicony, od piosenek kabare-
towych, przez parodie znanych i 
lubianych utworów, po liryczne 
ballady. Ten satyryczny misz-masz, 
od czasu do czasu przetykany nutką 
melancholii, niejednego rozbawił do 
łez.

Trup i Walc
Miejski Dom Kultury w Barcinie 

gościł  w piątek 17 maja Pawła 
Tucholskiego. Sala w Barcinie wypeł-
niła się do ostatniego widza. Paweł 
Tucholski to jeden z najciekawszych 
głosów młodego pokolenia. Wy-
korzystując w pełni swój kunszt 
wokalny nawiązuje w recitalu do 
jazzowych i kabaretowych spotkań w 
kafejkach z dawnych lat. W Barcinie 
zaśpiewał utwory Młynarskiego, 
Wertyńskiego, Kofty, Petersbur-
skiego oraz piosenki z Kabaretu 
Starszych Panów. Były między innymi 
„Ballada z trupem” i „Na prawo most, 
na lewo most”, „Przedostatni walc” i 
słynna bielańska „Karuzela”. Właśnie 
za „Karuzelę” dostał wyróżnienie na 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu w 1997 roku. Artysta jest 
autorem recitalu Trup i walc do dzisiaj 
znajdującego się w repertuarze Tea-

tru Dramatycznego. Ma w dorobku 
ponad dwadzieścia ról w filmach 
fabularnych i serialach telewizyjnych, 
zagrał też w kilku spektaklach Teatru 
Telewizji. Paweł Tucholski zajmuje się 
również dubbingiem: stworzył m.in. 
kreacje wokalno-aktorskie dla 

tytułowych ról w kinowych wersjach 
filmów Walta Disneya Aladyn i Król 
Lew. Obecnie występuje na deskach 
Teatru Rozrywki. Jako ciekawostkę 
warto nadmienić, że pochodzi ze 
Żnina.

 „Indiana Jones w spódnicy...”
Dnia 24.04.2019r. w czytelni Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło 
się spotkanie w ramach Klubu Podróżujących 
Rodzin z panią Anną Jaklewicz pt. „Indiana 
Jones w spódnicy. Archeologiczne podróże 
do Sudanu”. Pani Jaklewicz jest archeologiem 
i antropologiem. Jej pasją są podróże i 
poznawanie świata. Barcińską widownię 
Anną Jaklewicz oprowadziła po współ-
czesnym Sudanie. Prelegentka rozpoczęła 
spotkanie od opowieści, jak wyglądała jej 
droga do realizacji swojej pasji. Mówiła o 
swoim dzieciństwie, nauce szkolnej i pracy na 
pustyni. Następnie w niezwykle barwny i 
ciekawy sposób podróżniczka przedstawiła 
życie, tradycje, obyczaje, kulturę, przesądy, 
religię i kuchnię ludności zamieszkującej 
Sudan. Swoje wypowiedzi pani Anna wzbo-
gaciła pokazami multimedialnymi w postaci 
fotografii i filmików, za które była wyróżniana 
na festiwalach podróżniczych. Uczestnicy 
spotkania poznali tajniki wypraw archeolo-
gicznych, dowiedzieli się co dzieje się z 
zabytkami po wykopaniu i jakich narzędzi 
używają do tego archeolodzy. W opowieś-
ciach nie zabrakło zabawnych wspomnień 
autorki z podróży. Pani Jaklewicz wspominała 
ciekawe osobowości, które spotykała na 
misjach archeologicznych. Bohaterka spotka-
nia cały czas poszerza swoją wiedzę, aby 
jeszcze sprawniej i ciekawiej przebić się przez 
mury innych kultur. Jej ciężka praca zaowoco-
wała powstaniem publikacji książkowych pt. 
„Indonezja. Po drugiej stronie raju” oraz 
„Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wiel-
kiego miasta.” Spotkanie było niezwykle 
interesujące. Goście biblioteki byli pod 
wrażeniem wiedzy, pasji i umiejętności prze-
kazu prelegentki.

Kamila Buczek

Opowieść o szamanach Syberii

Spotkania podróżnicze cieszą się wśród 
użytkowników Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Barcin ogromnym powodzeniem.  
Wydarzenia, zebrane w cykl zatytułowany 
„Klub podróżujących rodzin”, pozwalają 
naszym czytelnikom przenosić się do 
dalekich krajów i poznawać obce kultury. 
Kolejne spotkanie z cyklu miało miejsce 8 
maja, kiedy gościem biblioteki był Pan 
Arkadiusz Arun Milcarz, podróżnik, repor-
ter oraz pisarz. Dzięki jego wystąpieniu pt. 
„Mistyczna Syberia” goście biblioteki mieli 
okazję przenieść się w tajemniczy świat 
buriackich szamanów. Opowieść skupiła 
s ię wokół osoby Baira Rinczinowa, 
m i e s z k a j ą c e g o  w r a z  z  r o d z i n ą  w 
syberyjskiej wsi Czełutaj w pobliżu granicy 
chińsko-mongolskiej. Ten niepozorny na 
pierwszy rzut oka człowiek uważany jest za 
jednego z najsilniejszych buriackich sza-
manów; jego sława ściąga do zagubionej w 
zabajkalskim stepie wioski tysiące ludzi, 
przybywających z prośbą o pomoc. Panu 
Arunowi udało się zdobyć zaufanie sza-
mana; podróżnik przez trzy miesiące 
mieszkał z nim i jego rodziną, razem z nimi 
jadł, pił i pracował. Dzięki temu miał 
możliwość poznania nie tylko kultury i 
obyczajów Buriatów, ale także wzięcia 
udziału w szamańskich rytuałach. Należy 
wiedzieć, że są to obrzędy zupełnie 
odmienne od tego, do czego jesteśmy 
przyzwyczajeni w naszym kręgu kulturo-
wym. Szamanizm opiera się na wierze w 
współistnienie świata rzeczywistego i 
świata nadprzyrodzonego; osobą, która 
jest w stanie połączyć obie domeny i 
porozumieć się z duchami przodków jest 
właśnie szaman. Pełni on rolę pośrednika; 
dzięki swej mocy jest w stanie pomagać 
żyjącym korzystając z mądrości zmarłych. 
Co ważne, robi to altruistycznie; za swe 
działania nie powinien pobierać opłat 
(dobrowolne ofiary osób proszących 
szamana o pomoc są jednak dozwolone). 
Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali 
wypowiedzi podróżnika, obejrzeli także 
materiał filmowy nagrany przez niego 
podczas pobytu w domostwie Baira 
Rinczinowa. Dynamiczna osobowość Pana 
Milcarza sprawiła, że jego wystąpienie 
okazało się być nie tylko reportażem o 
egzotycznych z naszego punktu widzenia 
wierzeniach,  ale także fascynującą 
przypowieścią o woli życia, więzach krwi i 
symbiozie człowieka z otaczającą go 
naturą. 
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Wspomnienia z 30 lat 
działalności chóru Maksymiliana

30 lat temu, z inicjatywy ówczes-
nego proboszcza parafii pw. św.  
Maksymiliana Marii  Kolbego w 
Barcinie, ks. Zbigniewa Maruszew-
skiego, powstał chór kościelny. Po 
trzech dekadach jego obecni oraz byli 
członkowie zebrali się, aby święto-
wać jubileusz; z tej okazji odbyła się 
msza święta w intencji chóru, zorga-
nizowano także spotkanie wspom-
nieniowe. Wydarzenie to miało miej-
sce 14 maja w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin. Chórzyści, 
zarówno aktywni jak i ci, którzy ode-
szli już z szeregów chóru, wspo-
minali, śpiewali razem, snuli plany na 
przyszłość. Spotkanie rozpoczęło się 
od występu chóru (w trakcie całej 
uroczystości  śpiewacy łącznie 
wystąpili kilka razy), po czym Pani 
dyrektor biblioteki Grażyna Szafra-
niak zaprosiła do rozmowy Panie 
Janinę Górną oraz Elżbietę Latos – 
odpowiednio prezesa chóru oraz 
dyrygenta. Panie mówiły o najważ-
niejszych momentach z historii chóru, 
min. powstaniu grupy, najbardziej 
pamiętanych występach; wspo-
minano duszpasterzy, z którymi chór 
współpracował przez trzy dekady. 
Nie mogło tu także zabraknąć rozmo-
wy o dwóch nagranych przez chór 
płytach; przy okazji odtworzono kilka 

pieśni z tych właśnie wydawnictw.  
Poruszono także temat spotkań tzw. 
„cecylkowych” - ulubionych przez 
wszystkich członków chóru corocz-
nych zabawach organizowanych w 
dniu św. Cecylii, patronki chórzystów. 
Po rozmowie nadszedł czas na 
prezentację multimedialną, w której 
pokazano wybrane zdjęcia z kronik 
chóru. W tym czasie wszyscy zebrani 
na spotkaniu goście raczyli się już 
pysznym tortem, ufundowanym 
przez bibliotekę jako niespodziankę z 
okazji jubileuszu chóru. Na zakoń-
czenie spotkania głos zabrali obecni 
na sali goście, posypały się gratulacje 
i serdeczności. Życzenia przekazali 
min. zastępca Burmistrza Barcina Pan 
Hubert Łukomski, Pani Iwona Kausa, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, 
Panie Dorota Zakrzewska oraz Halina 
Hajdyła z Rady Parafialnej parafii pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz 
dyrektor biblioteki Pani Grażyna 
Szafraniak.

„Do zobaczenia w Paryżu”

„Do zobaczenia w Paryżu” Michelle Gable 
była tematem dyskusji, która odbyła się dn. 
7.05.2019 r. w ramach DKK dla dorosłych. 
Lekturę tak mało ciekawie się czytało, trzeba 
było robić przerwy, nie wciągała, przy-
najmniej na początku. Książka mało wnosi 
tego, co zostałoby w głowie. Złożone 
sytuacje, pogmatwane losy bohaterów 
powinny wzbudzić ciekawość, ale tutaj fabuła 
jakoś nie porywa. Zakończenie jakby 
przygotowane do kontynuacji. Laurel – 
kobieta z ciężkim bagażem doświadczeń 
samotnie wychowuje córkę. Ma opory przed 
zdradzeniem Annie tożsamości jej ojca. 
Dziewczyna przedstawia matce swojego 
narzeczonego, który wyjeżdża na misje do 
Afganistanu. Kobieta niby zadowolona, ale 
daje się wyczuć jakąś niechęć do przyszłego 
zięcia. W gabinecie matki znajduje starą 
książkę. Tymczasem Laurel proponuje córce 
wspólny wyjazd do Anglii, gdzie ma do 
załatwienia rodzinne interesy. Annie widząc, 
że matka nie ma dla niej czasu oddaje się 
lekturze. Przypadkiem poznaje mężczyznę, 
który opowiada dziewczynie historię Gladys 
Spencer-Churchill. Annie łącząc fakty poznaje 
tajemnice swojej matki. Klubowicze kreślili 
portrety głównych bohaterów, starając się 
zrozumieć ich takie a nie inne postępowanie. 
Rozmowa potoczyła się w kierunku ko-
munikacji międzyludzkiej, kwestii opieki i 
zrozumienia nie tylko ludzi starszych, 
niepełnosprawnych ale przede wszystkim 
członków ich rodzin. Na kolejne spotkanie 
zapraszamy 4 czerwca br. o godz. 1630. 
Omawiać będziemy książkę Marcina Wilka 
Kwiatkowska. Żarty się skończyły.
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Kujawianki w bibliotece

W ciepłe popołudnie 22 maja w Bibliotece 

Publicznej Miasta  i Gminy Barcin odbyło się 

kolejne spotkanie realizowane w ramach 

projektu „Biblioteka ze smakiem”, dofinan-

sowanego ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 

Funduszu Promocji Kultury. Pierwszym 

wydarzeniem w projekcie były warsztaty 

kulinarne poprowadzone przez Pana Krzysz-

tofa Leśniewskiego, znanego popularyzatora 

kuchni pałuckiej; tym razem głównym 

tematem stały się Kujawy – obrzędy, tradycje, 

zwyczaje i oczywiście… kuchnia. Spotkanie 

pod nazwą „Kujawianki to my!” poprowadziły 

członkinie koła Gospodyń Wiejskich z Lisewa 

Kościelnego: Panie Irena Kowalska, Eugenia 

Zalewska, Halina Wojnarowska, Wanda 

Zakaszewska, Urszula Borys, Beata Woj-

narowska, Wiesława Bleja, Aldona Sochańska 

oraz Róża Łątkowska. Koło Gospodyń Wiej-

skich w Lisewie Kościelnym istnieje od 1930 

roku. Jest jednym z najprężniej działających 

tego typu organizacji w regionie; nie sposób 

opisać, a nawet wymienić wszystkich działań 

Koła. Jednym z aspektów działalności 

stowarzyszenia jest propagowanie kulturo-

wego i kulinarnego dziedzictwa ziemi ku-

jawskiej – na tym właśnie skupiło się 

spotkanie w barcińskiej bibliotece. Członkinie 

Koła, ubrane w stylizowane kujawskie stroje 

ludowe, stojąc przy suto zastawionym stole 

udekorowanym tradycyjnym sprzętem 

kuchennym, zaprezentowały zebranym z 

czytelni książnicy gościom zwyczaje, obrzędy 

i tradycje regionu. Mówiono min. o oby-

czajach związanych z ważniejszymi świętami i 

uroczystościami na kujawskiej wsi; nie 

zabrakło tu także tradycji związanych z 

dożynkami. Panie śpiewały tradycyjne 

przyśpiewki kujawskie, powiedziały także 

kilka słów na temat kujawiaka – jednego z 

polskich tańców narodowych, który swoje 

pochodzenie wywodzi właśnie z Kujaw. Na 

koniec zaprosiły zebranych do skosztowania 

potraw kuchni kujawskiej, które wcześniej 

przygotowały – były pierogi z kapustą, żur, 

własnoręcznie wypieczony chleb ze smalcem, 

pasztet, ciasta… nie mogło w tym momencie 

zabraknąć opowieści o Kujawach od strony 

kuchni. Tradycyjna kuchnia Kujaw opierała się 

w dużej mierze na hodowanym w przy-

domowych zagrodach drobiu, głównie 

kaczkach i gęsiach, a także, z racji bliskości 

jezior i rzek, na rybach słodkowodnych. 

Urodzajna ziemia pozwalała też kujawskim 

gospodyniom wykorzystywać w kuchni 

owoce i warzywa, w szczególności jabłka, 

śliwki, groch i fasolę. Szeroko używany był 

miód, ceniono kasze, głównie jęczmienną i 

jaglaną.  Ulubionym smakiem był smak 

kwaśny, stąd popularność barszczy, żurów 

czy kwaszonej kapusty. Co ważne, w od-

różnieniu od innych regionów Polski, we 

współczesnej kuchni kujawskiej zachowało 

się wiele dawnych potraw; w wielu domach są 

one przyrządzane do dziś.

„Artystyczne 
prezentacje” 

15 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin, jak niemal w każdą drugą środę 
miesiąca, odbył się wernisaż wystawy z cyklu 
„Artystyczne prezentacje” . Tym razem w 
czytelni biblioteki pokazano prace uczestni-
ków Dziennego Domu Pobytu „Zacisze” w 
Barcinie. Na spotkaniu pojawili się prawie 
wszyscy uczestnicy placówki, jak również 
pracownicy oraz kierownictwo; obecna była 
także Pani Dorota Dokładna, Dyrektor Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Barcinie oraz Pan Janusz Wojtkowiak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie. 
Podczas wernisażu Pani dyrektor biblioteki, 
Grażyna Szafraniak zaprosiła do rozmowy 

Kierownik Dziennego Domu Pobytu, Panią 
Dorotę Witkowską oraz Panie pracujące jako 
terapeutki w placówce – Wandę Paliwodę 
oraz Natalię Woźniak – Nowak. Dzienny Dom 
Pobytu został otwarty 1 sierpnia 2018 roku w 
ramach projektu dofinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Placówka dysponuje 
miejscami dla 25 uczestników, mieszkańców 
gminy Barcin, którzy ukończyli 60 rok życia, 
mających trudności w zaspokojeniu potrzeb 
życiowych. Działalność DDP zapewnia 
uczestnikom nie tylko opiekę, lecz także 
dobre towarzystwo i rozrywkę; w ramach 
bytności w Domu uczestnicy biorą udział w 
zajęciach edukacyjnych, wyjazdach i wy-
cieczkach integracyjnych oraz warsztatach 
terapii zajęciowej - prace prezentowane na 
wystawie są wynikiem pracy na tych właśnie 
warsztatach. Zajęcia przeprowadzane są pod 
okiem terapeutek: Pani Wandy Paliwody oraz 
Pani Natalii Woźniak - Nowak. Podczas war-
sztatów uczestnicy usprawniają motorykę 
małą (sprawność dłoni i palców), pobudzają 
swoją wyobraźnię i kreatywność, rozwijają 
aktywność twórczą, uczą się współpracować 
w grupie i po prostu dobrze się bawią. 
Podczas wernisażu łatwo dało się zauważyć, 
że uczestnicy Domu przynieśli dobry humor 
ze sobą do biblioteki – w trakcie spotkania nie 
brakowało żartów i śmiechu. Podczas zajęć 
stosuje się wiele różnych technik plastycz-
nych, min. rysunek, wiklina papierowa, 
origami, decoupage, itd., uczestnicy także 
szyją, dziergają, lepią z masy solnej. Efektem 
różnorodności technik jest różnorodność 
prezentowanych prac: na wystawie można 
podziwiać min. kartki okolicznościowe, 
ozdoby do włosów, przedmioty dekoracyjne. 
Panie Wanda i Natalia przyznały, że inspiracji 
na zajęcia szukają głównie w Internecie; 
pomysły na ciekawe techniki przywożą też ze 
szkoleń. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać 
prace uczestników Dziennego Domu Pobytu 
w naszej bibliotece. Wystawa będzie czynna 
do połowy czerwca, serdecznie zapraszamy! 
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Wspomnienia z 30 lat 
działalności chóru Maksymiliana

30 lat temu, z inicjatywy ówczes-
nego proboszcza parafii pw. św.  
Maksymiliana Marii  Kolbego w 
Barcinie, ks. Zbigniewa Maruszew-
skiego, powstał chór kościelny. Po 
trzech dekadach jego obecni oraz byli 
członkowie zebrali się, aby święto-
wać jubileusz; z tej okazji odbyła się 
msza święta w intencji chóru, zorga-
nizowano także spotkanie wspom-
nieniowe. Wydarzenie to miało miej-
sce 14 maja w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin. Chórzyści, 
zarówno aktywni jak i ci, którzy ode-
szli już z szeregów chóru, wspo-
minali, śpiewali razem, snuli plany na 
przyszłość. Spotkanie rozpoczęło się 
od występu chóru (w trakcie całej 
uroczystości  śpiewacy łącznie 
wystąpili kilka razy), po czym Pani 
dyrektor biblioteki Grażyna Szafra-
niak zaprosiła do rozmowy Panie 
Janinę Górną oraz Elżbietę Latos – 
odpowiednio prezesa chóru oraz 
dyrygenta. Panie mówiły o najważ-
niejszych momentach z historii chóru, 
min. powstaniu grupy, najbardziej 
pamiętanych występach; wspo-
minano duszpasterzy, z którymi chór 
współpracował przez trzy dekady. 
Nie mogło tu także zabraknąć rozmo-
wy o dwóch nagranych przez chór 
płytach; przy okazji odtworzono kilka 

pieśni z tych właśnie wydawnictw.  
Poruszono także temat spotkań tzw. 
„cecylkowych” - ulubionych przez 
wszystkich członków chóru corocz-
nych zabawach organizowanych w 
dniu św. Cecylii, patronki chórzystów. 
Po rozmowie nadszedł czas na 
prezentację multimedialną, w której 
pokazano wybrane zdjęcia z kronik 
chóru. W tym czasie wszyscy zebrani 
na spotkaniu goście raczyli się już 
pysznym tortem, ufundowanym 
przez bibliotekę jako niespodziankę z 
okazji jubileuszu chóru. Na zakoń-
czenie spotkania głos zabrali obecni 
na sali goście, posypały się gratulacje 
i serdeczności. Życzenia przekazali 
min. zastępca Burmistrza Barcina Pan 
Hubert Łukomski, Pani Iwona Kausa, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, 
Panie Dorota Zakrzewska oraz Halina 
Hajdyła z Rady Parafialnej parafii pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz 
dyrektor biblioteki Pani Grażyna 
Szafraniak.

„Do zobaczenia w Paryżu”

„Do zobaczenia w Paryżu” Michelle Gable 
była tematem dyskusji, która odbyła się dn. 
7.05.2019 r. w ramach DKK dla dorosłych. 
Lekturę tak mało ciekawie się czytało, trzeba 
było robić przerwy, nie wciągała, przy-
najmniej na początku. Książka mało wnosi 
tego, co zostałoby w głowie. Złożone 
sytuacje, pogmatwane losy bohaterów 
powinny wzbudzić ciekawość, ale tutaj fabuła 
jakoś nie porywa. Zakończenie jakby 
przygotowane do kontynuacji. Laurel – 
kobieta z ciężkim bagażem doświadczeń 
samotnie wychowuje córkę. Ma opory przed 
zdradzeniem Annie tożsamości jej ojca. 
Dziewczyna przedstawia matce swojego 
narzeczonego, który wyjeżdża na misje do 
Afganistanu. Kobieta niby zadowolona, ale 
daje się wyczuć jakąś niechęć do przyszłego 
zięcia. W gabinecie matki znajduje starą 
książkę. Tymczasem Laurel proponuje córce 
wspólny wyjazd do Anglii, gdzie ma do 
załatwienia rodzinne interesy. Annie widząc, 
że matka nie ma dla niej czasu oddaje się 
lekturze. Przypadkiem poznaje mężczyznę, 
który opowiada dziewczynie historię Gladys 
Spencer-Churchill. Annie łącząc fakty poznaje 
tajemnice swojej matki. Klubowicze kreślili 
portrety głównych bohaterów, starając się 
zrozumieć ich takie a nie inne postępowanie. 
Rozmowa potoczyła się w kierunku ko-
munikacji międzyludzkiej, kwestii opieki i 
zrozumienia nie tylko ludzi starszych, 
niepełnosprawnych ale przede wszystkim 
członków ich rodzin. Na kolejne spotkanie 
zapraszamy 4 czerwca br. o godz. 1630. 
Omawiać będziemy książkę Marcina Wilka 
Kwiatkowska. Żarty się skończyły.
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sowanego ze środków Ministerstwa Kultury i 
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wydarzeniem w projekcie były warsztaty 

kulinarne poprowadzone przez Pana Krzysz-

tofa Leśniewskiego, znanego popularyzatora 

kuchni pałuckiej; tym razem głównym 

tematem stały się Kujawy – obrzędy, tradycje, 

zwyczaje i oczywiście… kuchnia. Spotkanie 

pod nazwą „Kujawianki to my!” poprowadziły 

członkinie koła Gospodyń Wiejskich z Lisewa 

Kościelnego: Panie Irena Kowalska, Eugenia 

Zalewska, Halina Wojnarowska, Wanda 

Zakaszewska, Urszula Borys, Beata Woj-

narowska, Wiesława Bleja, Aldona Sochańska 

oraz Róża Łątkowska. Koło Gospodyń Wiej-

skich w Lisewie Kościelnym istnieje od 1930 

roku. Jest jednym z najprężniej działających 

tego typu organizacji w regionie; nie sposób 

opisać, a nawet wymienić wszystkich działań 

Koła. Jednym z aspektów działalności 

stowarzyszenia jest propagowanie kulturo-

wego i kulinarnego dziedzictwa ziemi ku-

jawskiej – na tym właśnie skupiło się 

spotkanie w barcińskiej bibliotece. Członkinie 

Koła, ubrane w stylizowane kujawskie stroje 

ludowe, stojąc przy suto zastawionym stole 

udekorowanym tradycyjnym sprzętem 

kuchennym, zaprezentowały zebranym z 

czytelni książnicy gościom zwyczaje, obrzędy 

i tradycje regionu. Mówiono min. o oby-

czajach związanych z ważniejszymi świętami i 

uroczystościami na kujawskiej wsi; nie 

zabrakło tu także tradycji związanych z 

dożynkami. Panie śpiewały tradycyjne 

przyśpiewki kujawskie, powiedziały także 

kilka słów na temat kujawiaka – jednego z 

polskich tańców narodowych, który swoje 

pochodzenie wywodzi właśnie z Kujaw. Na 

koniec zaprosiły zebranych do skosztowania 

potraw kuchni kujawskiej, które wcześniej 

przygotowały – były pierogi z kapustą, żur, 

własnoręcznie wypieczony chleb ze smalcem, 

pasztet, ciasta… nie mogło w tym momencie 

zabraknąć opowieści o Kujawach od strony 

kuchni. Tradycyjna kuchnia Kujaw opierała się 

w dużej mierze na hodowanym w przy-

domowych zagrodach drobiu, głównie 

kaczkach i gęsiach, a także, z racji bliskości 

jezior i rzek, na rybach słodkowodnych. 

Urodzajna ziemia pozwalała też kujawskim 

gospodyniom wykorzystywać w kuchni 

owoce i warzywa, w szczególności jabłka, 

śliwki, groch i fasolę. Szeroko używany był 

miód, ceniono kasze, głównie jęczmienną i 

jaglaną.  Ulubionym smakiem był smak 

kwaśny, stąd popularność barszczy, żurów 

czy kwaszonej kapusty. Co ważne, w od-

różnieniu od innych regionów Polski, we 

współczesnej kuchni kujawskiej zachowało 

się wiele dawnych potraw; w wielu domach są 

one przyrządzane do dziś.

„Artystyczne 
prezentacje” 

15 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin, jak niemal w każdą drugą środę 
miesiąca, odbył się wernisaż wystawy z cyklu 
„Artystyczne prezentacje” . Tym razem w 
czytelni biblioteki pokazano prace uczestni-
ków Dziennego Domu Pobytu „Zacisze” w 
Barcinie. Na spotkaniu pojawili się prawie 
wszyscy uczestnicy placówki, jak również 
pracownicy oraz kierownictwo; obecna była 
także Pani Dorota Dokładna, Dyrektor Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Barcinie oraz Pan Janusz Wojtkowiak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie. 
Podczas wernisażu Pani dyrektor biblioteki, 
Grażyna Szafraniak zaprosiła do rozmowy 

Kierownik Dziennego Domu Pobytu, Panią 
Dorotę Witkowską oraz Panie pracujące jako 
terapeutki w placówce – Wandę Paliwodę 
oraz Natalię Woźniak – Nowak. Dzienny Dom 
Pobytu został otwarty 1 sierpnia 2018 roku w 
ramach projektu dofinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Placówka dysponuje 
miejscami dla 25 uczestników, mieszkańców 
gminy Barcin, którzy ukończyli 60 rok życia, 
mających trudności w zaspokojeniu potrzeb 
życiowych. Działalność DDP zapewnia 
uczestnikom nie tylko opiekę, lecz także 
dobre towarzystwo i rozrywkę; w ramach 
bytności w Domu uczestnicy biorą udział w 
zajęciach edukacyjnych, wyjazdach i wy-
cieczkach integracyjnych oraz warsztatach 
terapii zajęciowej - prace prezentowane na 
wystawie są wynikiem pracy na tych właśnie 
warsztatach. Zajęcia przeprowadzane są pod 
okiem terapeutek: Pani Wandy Paliwody oraz 
Pani Natalii Woźniak - Nowak. Podczas war-
sztatów uczestnicy usprawniają motorykę 
małą (sprawność dłoni i palców), pobudzają 
swoją wyobraźnię i kreatywność, rozwijają 
aktywność twórczą, uczą się współpracować 
w grupie i po prostu dobrze się bawią. 
Podczas wernisażu łatwo dało się zauważyć, 
że uczestnicy Domu przynieśli dobry humor 
ze sobą do biblioteki – w trakcie spotkania nie 
brakowało żartów i śmiechu. Podczas zajęć 
stosuje się wiele różnych technik plastycz-
nych, min. rysunek, wiklina papierowa, 
origami, decoupage, itd., uczestnicy także 
szyją, dziergają, lepią z masy solnej. Efektem 
różnorodności technik jest różnorodność 
prezentowanych prac: na wystawie można 
podziwiać min. kartki okolicznościowe, 
ozdoby do włosów, przedmioty dekoracyjne. 
Panie Wanda i Natalia przyznały, że inspiracji 
na zajęcia szukają głównie w Internecie; 
pomysły na ciekawe techniki przywożą też ze 
szkoleń. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać 
prace uczestników Dziennego Domu Pobytu 
w naszej bibliotece. Wystawa będzie czynna 
do połowy czerwca, serdecznie zapraszamy! 
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Spotkanie w domu kultury

We wtorek, 28 maja br., w 
Miejskim Domu Kultury w Barcinie 
Burmistrz Michał Pęziak i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak podziękowali Paniom 
z Kół Gospodyń Wiejskich w Kani, 
Mamliczu, Pturku, Józefince i Bar-
cinie Wsi, świetlicy w Krotoszynie 
oraz Sołectw Młodocin i Knieja za 
współorganizację i udział w IX 
Powiatowych Prezentacjach Sto-
łów Wielkanocnych. Samorzą-
dowcy podziękowali za pomoc w 
umacnianiu tożsamości regio-
nalnej i tradycji rolniczych, kulty-
wowaniu folkloru i obyczajów 

oraz wzbogacenie pokazu gmin-
nych stołów wielkanocnych Gą-
sawy, Janowca Wielkopol-skiego, 
Łabiszyna, Rogowa, Żnina i Bar-
cina. Panie goszczące w MDK 
obejrzały film promocyjny o Gmi-
nie Barcin oraz występ artys-
tyczny dzieci z Przedszkola nr 2 w 
Barcinie. Dyrektor Artur Jaku-
bowski opowiedział o możli-
wościach i planach instytucji, 
którą kierują, a na zakończenie 
przygotował słod-ki poczęstunek. 
Koordynatorką spotkania była 
pani Maria Woźniak z KGW w Kani.

Jarosław Drozdowski
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30 lecie Insur Invest

Działająca w Mogilnie multia-
gencja ubezpieczeniowa Insur Invest 
coraz wyraźniej staje się marką znaną 
w kraju. Trzydziestolecie firmy to 
zasłużona okazja do wnikliwego 
spojrzenia na niełatwą drogę jej 
rozwoju, godny uznania dorobek i 
dalsze zamierzenia. Od samego 
początku głównym celem firmy Mał-
gorzaty i Wacława Bukowskich stała 
się kompleksowa obsługa klientów, a 
jej dominującym hasłem „Z nami 
masz wybór”. Dziś Insur Invest chlubi 
się imponującą siecią 215 partnerskich 
placówek. Poza naszym wojewódz-
twem działają one m.in. w Chocia-
nowie, Gdańsku, Gnieźnie, Gorzowie 
Wlkp., Jędrzejowie, Kaliszu, Koninie, 
Legnicy, Lidzbarku Warmińskim, 
Łodzi, Nowym Sączu, Ostrowie 
Wlkp., Skierniewicach, Słupsku, Sos-
nowcu, Szczecinie, Świdnicy, Wał-
brzychu i Żyrardowie. Główną część 
jubileuszu 30-lecia firmy, zorganizo-
wanego w hotelu Delicjusz w pod-
poznańskiej miejscowości Trzebaw, 
poprzedziła konferencja prasowa. 
Jednym z jej uczestników był wielki 
sympatyk naszego regionu red. Jan 
Bolesław Nycek, właściciel mazo-
wieckiego wydawnictwa prasowego, 
redaktor naczelny czasopisma „Nasz 
Płock”. 

Na pytania dziennikarzy odpowia-
dali: Małgorzata Bukowska, Wacław 
Bukowski, Monika Misztal i Dawid 
Kluczyński. Niemal rodzinna uroczys-
tość, której przez cały czas towarzy-
szyła bardzo serdeczna atmosfera, 
zgromadziła ponad 160 gości, w tym 
dyrektorów znaczących firm ubezpie-
czeniowych z całego kraju. Przybył na 
nią także zaprzyjaźniony z firmą bur-
mistrz Mogilna Leszek Duszyński i 
jego zastępca Jarosław Ciesielski. 
Insur Invest z każdym rokiem umac-
nia swoją profesjonalną pozycję jako 
uznany i wysoko ceniony przedsta-
wiciel ogólnopolskiego rynku ubez-
pieczeniowego. Firma jest  też 
świetnym promotorem Mogilna i 

Firma z ogólnopolską marką

Małgorzata i Wacław Bukowscyziemi mogileńskiej-  powiedział 
burmistrz L. Duszyński.

Jubileuszową atrakcją tuż przed 
uroczystą kolacją stała się prezen-
tacja poetyckiego utworu red. Piotra 
Pawłowskiego pod tytułem „Perło-
we dziedzictwo”, dowcipnie sławią-
cego zasłużoną firmę oraz rodzinę jej 
właścicieli. Było też wiele symboli 
uznania i nagród dla zespołu mogileń-
skiej centrali i licznych współpraco-
wników. W tym gronie znaleźli się 
m.in.: Adam Ziarnik (Trzemeszno), 
Józefa Mojżeszowicz (Słupca), Maria 
Drzewiecka (Strzelno), Izabela i Wi-
ktor Sadowscy (Chojnów), Anita Kur-
kiewicz (Łabiszyn), Dagmara Klimas i i

Julita Kulińska (Skoki), Anna i Sławo-
mir Brewka (Barcin), Ilona Gładysz-
Tatko (Marcinowice) oraz Elżbieta i 
Jacek Hampel (Jawor). Uroczyście 
uhonorowani zostali również partne-
rzy strategiczni multiagencji: Andrzej 
Stawiarski (Świdnica), Kazimierz 
Klimak (Sanok), Paweł Kwiecień 
(Szczecin), Małgorzata Pilewska 
(Skierniewice), Marzena Kowale-
wska (Strzelce Krajeńskie) i Mariusz 
Szustka (Świdnica). 

Stanisław Kaszyńsk

Uczestnicy jubileuszowego spotkania 
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Spotkanie w domu kultury
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Dwa medale bilardzistów na 
Mistrzostwach Polski Juniorów!

W dniach 01-05.05.2019 roku w Kostomłotach k/ 
Kielc rozgrywane były Mistrzostwa Polski Juniorów w 
Bilardzie w ramach XXV Olimpiadzie Młodzieży 
Sportów Halowych. Bez względu na wszystko można 
powiedzieć, że były to najlepsze mistrzostwa w historii 
klubu BOSiR Bila Piechcin. Zanim jednak... Rywalizacja 
rozpoczęła się od zmagań drużynowych - w pierwszym 
meczu ekipa Jakuba i Liliany Wojciechowskich 
pokonała Nosan Kielce 2:1 (swoje mecze wygrała 
dwójka - Julia Nowacka, Dominik Wojciechowski). W 
drugim rozdaniu BOSiR/Bila Piechcin pokonał jednego 
z faworytów z UKS Fair Play Jaworzno 2:1! Julia 
Nowacka w trakcie tego meczu zwyciężyła z 
reprezentantem Polski i medalistą Mistrzostw Europy - 
Dominikiem Jastrzębia! Trzeci mecz to walka z 
Akademią Bilardową z Rokietnicy i tutaj niestety nasi 
bilardziści ulegli 0:3! W decydującym meczu, który 
mógł dać miejsce medalowe Piechcinianie również 
ulegli z Green Club Gdańsk 1:2 - tutaj cenna wygrana 
D o m i n i k a  Wo j - c i e c h o w s k i e g o ,  k t ó r y  o g r a ł 
wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski Juniorów 
Tomasza Krzysztofika. Ostatecznie reprezentanci 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uplasowali się 
na piątej pozycji w Polsce! Drugiego dnia przy stołach 
swoją rywalizację rozpoczęły dziewczęta i chłopcy w 
odmianie 8 bil. Pierwsze pojedynki zdecydowanie na 
k o r z y ś ć  J u l i i  N o w a c k i e j  o r a z  D o m i n i k a 
Wojciechowskiego, którzy otrzymali szansę walki o 
wyższe lokaty. W momencie kiedy Julia Nowacka 
walczyła o wielki finał, chłopcy zakończyli swoje 
zmagania odpowiednio - Dominik Wojciechowski na IX 
miejscu, a Olivier Pipin na XVII miejscu w Polsce! Apetyt 
rósł w miarę gry naszych zawodników i zawodniczek - 
na tyle, by oklaskiwać występ naszej Julii! Zdobyła ona 
srebrny medal -  historyczny, bo pierwszy na 
Mistrzostwach Polski Juniorów w wykonaniu BOSiR Bili 
Piechcin! Chłopcy podjęli walkę w odmianie 9 bil - 
Dominik mimo zmiennej passy radzi sobie dobrze, do 
momentu kiedy nie trafił na swojego kolegę z zespołu. 
Wówczas lepszy okazał się starszy z nich - Olivier Pipin. 
To zwycięstwo podbudowało go na tyle, że było to 
bodźcem do zdecydowanego "marszu" po medal! 
Swoje znakomite występy na tych Mistrzostwach 
zwieńczył brązowym medalem! Trzeci i zarazem 
ostatni dzień zawodów to walka Julii Nowackiej w 
odmianę 9 bil, która kończy się niedosytem i jedynie XIII 
miejscem. Dominik Woj-ciechowski, próbował swoich 
sił w odmianie 10 bil - niestety bez "fajerwerków" 
ponieważ pierwszy mecze przegrał minimalnie 3:4 i 
przez to trafił na drugą stronę "drabinki" turniejowej. 
Mimo dwóch kolejnych wygranych musiał uznać 
wyższość kolegi z innego klubu, który jak się później 
okazało został Wice-mistrzem Polski! Sam Dominik 
ostatecznie zakończył rywalizację na XIII miejscu.

19 medali pływaków w Grand Prix Trzech Basenów!
Dnia 18.05.2019 roku pod dachem Krytej Pływalni 

Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrane 
zostały zawody pływackie z cyklu Grand Prix Trzech 
Basenów. W stawce pozostałych dwóch klubów 
pływackich - UKS Orka Mogilno, a także UKS 4 Nakło, 
nasi pływacy wypadli bardzo dobrze! Na ich szyjach 
zawisło aż 19 medali! Trzy złote krążki wywalczyli - 
Agata Zioła, Igor Giętkowski oraz Julia Grajkowska. 
Srebrne medale padły łupem -  Marcela Woj-
ciechowskiego, Marii Piskorskiej, Matyldy Antkowiak, 
Wiktora Baczyńskiego, Lidii Dudek, Kacpra Sadłow-
skiego oraz Marka Matuszewskiego. Medale z brą-
zowego kruszcu stał się dorobkiem - Jakuba Ozgi, Marii 
Piskorskiej, Igora Giętkowskiego, Oliwii Wróblewskiej, 
Mai Wojciechowskiej oraz Marcela Wojciechowskiego. 
Oprócz wyżej wymienionych pływaków i pływaczek 
startowali również - Paulina Chareńska, Eliza Cha-
reńska, Martyna Łożyńska oraz Damian Kokociński. 
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom serdecznie 
gratulujemy! Kolejna edycja zawodów pływackich z 
cyklu Grand Prix Trzech Basenów odbędzie się w 
Mogilnie

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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Dwa medale bilardzistów na 
Mistrzostwach Polski Juniorów!

W dniach 01-05.05.2019 roku w Kostomłotach k/ 
Kielc rozgrywane były Mistrzostwa Polski Juniorów w 
Bilardzie w ramach XXV Olimpiadzie Młodzieży 
Sportów Halowych. Bez względu na wszystko można 
powiedzieć, że były to najlepsze mistrzostwa w historii 
klubu BOSiR Bila Piechcin. Zanim jednak... Rywalizacja 
rozpoczęła się od zmagań drużynowych - w pierwszym 
meczu ekipa Jakuba i Liliany Wojciechowskich 
pokonała Nosan Kielce 2:1 (swoje mecze wygrała 
dwójka - Julia Nowacka, Dominik Wojciechowski). W 
drugim rozdaniu BOSiR/Bila Piechcin pokonał jednego 
z faworytów z UKS Fair Play Jaworzno 2:1! Julia 
Nowacka w trakcie tego meczu zwyciężyła z 
reprezentantem Polski i medalistą Mistrzostw Europy - 
Dominikiem Jastrzębia! Trzeci mecz to walka z 
Akademią Bilardową z Rokietnicy i tutaj niestety nasi 
bilardziści ulegli 0:3! W decydującym meczu, który 
mógł dać miejsce medalowe Piechcinianie również 
ulegli z Green Club Gdańsk 1:2 - tutaj cenna wygrana 
D o m i n i k a  Wo j - c i e c h o w s k i e g o ,  k t ó r y  o g r a ł 
wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski Juniorów 
Tomasza Krzysztofika. Ostatecznie reprezentanci 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uplasowali się 
na piątej pozycji w Polsce! Drugiego dnia przy stołach 
swoją rywalizację rozpoczęły dziewczęta i chłopcy w 
odmianie 8 bil. Pierwsze pojedynki zdecydowanie na 
k o r z y ś ć  J u l i i  N o w a c k i e j  o r a z  D o m i n i k a 
Wojciechowskiego, którzy otrzymali szansę walki o 
wyższe lokaty. W momencie kiedy Julia Nowacka 
walczyła o wielki finał, chłopcy zakończyli swoje 
zmagania odpowiednio - Dominik Wojciechowski na IX 
miejscu, a Olivier Pipin na XVII miejscu w Polsce! Apetyt 
rósł w miarę gry naszych zawodników i zawodniczek - 
na tyle, by oklaskiwać występ naszej Julii! Zdobyła ona 
srebrny medal -  historyczny, bo pierwszy na 
Mistrzostwach Polski Juniorów w wykonaniu BOSiR Bili 
Piechcin! Chłopcy podjęli walkę w odmianie 9 bil - 
Dominik mimo zmiennej passy radzi sobie dobrze, do 
momentu kiedy nie trafił na swojego kolegę z zespołu. 
Wówczas lepszy okazał się starszy z nich - Olivier Pipin. 
To zwycięstwo podbudowało go na tyle, że było to 
bodźcem do zdecydowanego "marszu" po medal! 
Swoje znakomite występy na tych Mistrzostwach 
zwieńczył brązowym medalem! Trzeci i zarazem 
ostatni dzień zawodów to walka Julii Nowackiej w 
odmianę 9 bil, która kończy się niedosytem i jedynie XIII 
miejscem. Dominik Woj-ciechowski, próbował swoich 
sił w odmianie 10 bil - niestety bez "fajerwerków" 
ponieważ pierwszy mecze przegrał minimalnie 3:4 i 
przez to trafił na drugą stronę "drabinki" turniejowej. 
Mimo dwóch kolejnych wygranych musiał uznać 
wyższość kolegi z innego klubu, który jak się później 
okazało został Wice-mistrzem Polski! Sam Dominik 
ostatecznie zakończył rywalizację na XIII miejscu.

19 medali pływaków w Grand Prix Trzech Basenów!
Dnia 18.05.2019 roku pod dachem Krytej Pływalni 

Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrane 
zostały zawody pływackie z cyklu Grand Prix Trzech 
Basenów. W stawce pozostałych dwóch klubów 
pływackich - UKS Orka Mogilno, a także UKS 4 Nakło, 
nasi pływacy wypadli bardzo dobrze! Na ich szyjach 
zawisło aż 19 medali! Trzy złote krążki wywalczyli - 
Agata Zioła, Igor Giętkowski oraz Julia Grajkowska. 
Srebrne medale padły łupem -  Marcela Woj-
ciechowskiego, Marii Piskorskiej, Matyldy Antkowiak, 
Wiktora Baczyńskiego, Lidii Dudek, Kacpra Sadłow-
skiego oraz Marka Matuszewskiego. Medale z brą-
zowego kruszcu stał się dorobkiem - Jakuba Ozgi, Marii 
Piskorskiej, Igora Giętkowskiego, Oliwii Wróblewskiej, 
Mai Wojciechowskiej oraz Marcela Wojciechowskiego. 
Oprócz wyżej wymienionych pływaków i pływaczek 
startowali również - Paulina Chareńska, Eliza Cha-
reńska, Martyna Łożyńska oraz Damian Kokociński. 
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom serdecznie 
gratulujemy! Kolejna edycja zawodów pływackich z 
cyklu Grand Prix Trzech Basenów odbędzie się w 
Mogilnie

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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Wojewódzki Dzień Strażaka

Z  i n i c j a t y w y  w ł a d z  s a m o -
rządowych Gminy Barcin i Powiatu 
Żnińskiego oraz Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Toruniu 18 maja 2019 
roku w Barcinie zorganizowano 
Wojewódzkie Obchody Dnia Stra-
żaka. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą w kościele pw. św. 
Maksymiliana Marii  Kolbego. Po 
eucharystii strażacy ochotnicy, goś-
cie i mieszkańcy przemaszerowali 
ulicami miasta na stadion sportowy. 
W trakcie oficjalnej części uroczys-
tości zebrani wysłuchali okoliczno-
ściowych wystąpień i przemówień 
m.in. Prezesa ZOSP RP w Toruniu 
Zdzisława Dąbrowskiego, starosty 
Zbigniewa Jaszczuka, wicemarszałka 
województwa Dariusza Kurzawy i 

Zastępcy Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Toruniu st. bryg. Sławo-
mira Herbowskiego. Wojewoda 
Mikołaj Bogdanowicz wręczył Złote, 
Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi 
oraz odznaki „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej". Medale i odzna-
czenia otrzymali wyróżniający się 
strażacy ochotnicy, w gronie których 
znalazł się druh Jakub Jurek z Ma-
mlicza. Jednostka OSP Piechcin do-
stała hełm strażacki, pilarkę do drew-
na, parawan do osłony miejsca wy-
padku i zasłaniania ofiar oraz radio-
telefon zakupione w ramach projektu 
pn.:  „Nowoczesne służby rato-
wnicze – zakup sprzętu dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych” ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Z rąk burmis-

trza Michała Pęziaka i komendanta 
Bogdana Makowskiego Statuetkę 
Strażaka Roku Gminy Barcin odebrał 
druh Marcin Wiśniewski z OSP w 
Mamliczu. Wojewódzkie święto 
strażaków w Barcinie było świetną 
okazją do wręczenia dyplomów i 
nagród w plebiscytach Strażak Roku 
2019, Jednostka OSP Roku 2019 i 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Roku 2019 zorganizowanych przez 
Gazetę Pomorską. Uroczystość za-
kończył festyn strażacki z atrakcjami i 
dobrą zabawą.

Jarosław Drozdowski

Smaki regionów z Gminy Barcin
W dniach 11-12 maja 2019 r. w Mini-

kowie odbyły się XX Targi Turysty-
czno-Ogrodnicze „Lato na Wsi – 
Święto Smaku i Tradycji”, w trakcie 
których zorganizowano XIX edycję 
konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów”. Głó-
wnym celem konkursu kulinar-nego 
jest identyfikacja i promocja polskich 
produktów regionalnych osadzo-
nych głęboko w polskiej tradycji i od 
wielu lat wytwarzanych tymi samymi 
metodami, według tych samych 
receptur. W regionalnym etapie 
konkursu pan Krzysztof Leśniewski z 
Dąbrówki Barcińskiej za śledzie w 
zalewie wiśniowej otrzymał nomi-
nację do nagrody „Perła 2019”. W 
części gastronomicznej panie Graż-
yna Niewolak, Ewa Bałka, Barbara 
Słomkowska, Urszula Stegienta i 
Marianna Pawłowska z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Pturku zdobyły II 
nagrodę za pałucki ruks i żeberka po 
żnińsku, a panie Katarzyna i Patrycja 

Przybylskie z Józefinki zajęły III 
miejsce za pierogi z kaczą okrasą, 
czerninę z kluchami, zraz po staro-
polsku z kaczki z kaszą. Pani Urszula 
Stegienta z Pturka otrzymała wyró-
żnienie w kategorii produkty roślinne 

za kiszoną sałatę. Konkurs organizuje 
Polska Izba Produktu Regionalnego i 
Lokalnego, a jego ogólnopolski finał 
odbędzie się 29 września br. na 
targach Smaki Regionów w Pozna-
niu.

Jarosław Drozdowski

Lekcja przedsiębiorczości w ratuszu
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
uczestniczyła w lekcji o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, która odbyła się 
22 maja br. w Urzędzie Miejskim. Prak-
tyczną lekcję przedsiębiorczości popro-
wadzi ła  inspektor  ds .  dz ia ła lnośc i 
gospodarczej Marlena Czerwiak. Młodzież 
dowiedziała się, jak wypełnić i złożyć 
wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), jakie są podstawowe obowiązki 
przedsiębiorcy związane ze zgłoszeniem 
do ubezpieczeń i wyborem odpowiedniej 
formy opodatkowania, gdzie zlokali-
zowane są instytucje państwowe ważne 
dla przedsiębiorcy. Lekcja w ratuszu była 
zwieńczeniem projektu matematyczno-
ekonomicznego realizowanego w bieżą-
cym roku szkolnym z grupą siódmokla-
sistów przez Mariolę Szumską, nauczy-
cielkę matematyki i informatyki.

Jarosław Drozdowski
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Smaki regionów z Gminy Barcin
W dniach 11-12 maja 2019 r. w Mini-

kowie odbyły się XX Targi Turysty-
czno-Ogrodnicze „Lato na Wsi – 
Święto Smaku i Tradycji”, w trakcie 
których zorganizowano XIX edycję 
konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów”. Głó-
wnym celem konkursu kulinar-nego 
jest identyfikacja i promocja polskich 
produktów regionalnych osadzo-
nych głęboko w polskiej tradycji i od 
wielu lat wytwarzanych tymi samymi 
metodami, według tych samych 
receptur. W regionalnym etapie 
konkursu pan Krzysztof Leśniewski z 
Dąbrówki Barcińskiej za śledzie w 
zalewie wiśniowej otrzymał nomi-
nację do nagrody „Perła 2019”. W 
części gastronomicznej panie Graż-
yna Niewolak, Ewa Bałka, Barbara 
Słomkowska, Urszula Stegienta i 
Marianna Pawłowska z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Pturku zdobyły II 
nagrodę za pałucki ruks i żeberka po 
żnińsku, a panie Katarzyna i Patrycja 

Przybylskie z Józefinki zajęły III 
miejsce za pierogi z kaczą okrasą, 
czerninę z kluchami, zraz po staro-
polsku z kaczki z kaszą. Pani Urszula 
Stegienta z Pturka otrzymała wyró-
żnienie w kategorii produkty roślinne 

za kiszoną sałatę. Konkurs organizuje 
Polska Izba Produktu Regionalnego i 
Lokalnego, a jego ogólnopolski finał 
odbędzie się 29 września br. na 
targach Smaki Regionów w Pozna-
niu.

Jarosław Drozdowski

Lekcja przedsiębiorczości w ratuszu
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
uczestniczyła w lekcji o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, która odbyła się 
22 maja br. w Urzędzie Miejskim. Prak-
tyczną lekcję przedsiębiorczości popro-
wadzi ła  inspektor  ds .  dz ia ła lnośc i 
gospodarczej Marlena Czerwiak. Młodzież 
dowiedziała się, jak wypełnić i złożyć 
wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), jakie są podstawowe obowiązki 
przedsiębiorcy związane ze zgłoszeniem 
do ubezpieczeń i wyborem odpowiedniej 
formy opodatkowania, gdzie zlokali-
zowane są instytucje państwowe ważne 
dla przedsiębiorcy. Lekcja w ratuszu była 
zwieńczeniem projektu matematyczno-
ekonomicznego realizowanego w bieżą-
cym roku szkolnym z grupą siódmokla-
sistów przez Mariolę Szumską, nauczy-
cielkę matematyki i informatyki.

Jarosław Drozdowski
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Lekcja obywatelska w ratuszu
20 maja w barcińskim urzędzie 

odbyło się spotkanie młodzieży klas 
ósmych z Zespołu Szkół w Łabiszynie 
z Kierownikiem Referatu Rozwoju i 
Funduszy Zewnętrznych Grzegorzem 
Smolińskim dotyczące budżetu oby-
watelskiego. Po powitaniu przez Za-
stępcę Burmistrza Barcina Huberta 
Łukomskiego uczniowie i opiekun 
grupy Jakub Rolirad wysłuchali kró-
tkiego wykładu i obejrzeli prezen-
tację o rozwiązaniach wdrożonych w 
Gminie Barcin. Następnie młodzież 
miała za zadanie stworzyć własne 
pomysły do realizacji z budżetu party-
cypacyjnego w Łabiszynie. Przypo-
minamy, że do 16 czerwca br. można 
zgłaszać projekty obywatelskie do 
realizacji w przyszłym roku w Barcinie 
i Sołectwie Piechcin.

Jarosław Drozdowski

Sprzęt dla strażaków 
ochotników

W 2018 roku Gmina Barcin oraz 
Oddział Wojewódzki Związku Ocho-
tniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospol ite j  Polskie j  województwa 
kujawsko – pomorskiego w Toruniu 
podpisały porozumienie w sprawie 
przygotowania i wdrożenia projektu pn.:  
„Nowoczesne służby ratownicze – zakup 
sprzętu dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych”. Zakres rzeczowy 
zadania o wartości 2.976.070,59 zł 
obejmuje zakup sprzętu dla jednostek 
ochotniczej straży pożarnej z terenu 
województwa. Gmina Barcin otrzyma 
sprzęt o wartość kosztorysowej 13.400 
zł, w tym 15% wkładu własnego. W sobotę 
18 maja 2019 roku w trakcie Woje-
wódzkich Obchodów Dnia Strażaka w 
Barcinie jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piechcinie otrzymała hełm 
strażacki, pilarkę do drewna, parawan do 
osłony miejsca wypadku i zasłaniania 
ofiar oraz radiotelefon za 5233,74 zł. W 
tym roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Barci-nie zakupione zostaną jeszcze 
cztery komplety ubrań specjalnych. 
P r o j e k t  „ N o w o c z e s n e  s ł u ż b y 
ratownicze” realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woje-wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020 ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego.

37 medali lekkoatletów
W maju 2019 roku zawodnicy 

sekcji lekkoatletycznej Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o., 
wśród których są stypendyści sporto-
wi z Gminy Barcin, wywalczyli 37 
medali na zawodach we Włocławku i 
Kruszwicy. 

11 maja br. młodzi sportowcy, 
trenowani przez Andrzeja Luzaka i 
Rafała Moritza, wzięli dział w zawo-
dach województwa kujawsko-
pomorskiego we Włocławku w ra-
mach programu Lekkoatletyka dla 
każdego! Utalentowani lekkoatleci 
wywalczyli trzy złote, cztery srebrne i 
trzy brązowe medale. Pierwsze miej-
sca i złote krążki zdobyli Julia Krysiak i 
Norbert Naborczyk w skoku w dal 
U14 oraz sztafeta 8x200m mix U14 w 
składzie Nicola Moritz, Julia Macina, 
Natalia Jordanowska, Julia Krysiak, 
Norbert Naborczyk, Wiktor Andrysie-
wicz, Nikodem Robaczewski i Ale-
ksander Grześkowiak. Medale sre-
brne przywieźli Olga Jankowska – 
60m U12, Aleksander Grześkowiak – 
60m U12, Nicola Moritz – skok w dal 
U14 i Agata Popielarz – skok wzwyż 
U16. Trzecie miejsca zajęli Wiktor Czy-
żewski (60m U12), Nikodem Roba-
czewski (60m U14) i Natalia Jorda-
nowska (600m U14). O podium otarli 
się Kinga Popielarz w rzucie piłką 
lekarską U12 (4. miejsce), Julia Macina 
w skoku w dal U14 (4. miejsce), Ka-
cper Dec w biegu na 1000m U16 (4. 
miejsce), Wiktor Andrysiewicz w 
skoku w dal U14 (4. miejsce) oraz Olga 
Lewandowska w biegu na 60m U12 
(5. miejsce).

18 maja br. nastoletni lekkoatleci 
wzięli udział w Otwartych Mistrzos-
twach Kruszwicy w ramach GRAND 
PRIX Pomorza-Kujaw-Pałuk, gdzie 
r y w a l i z o w a l i  z  k o l e ż a n k a m i  i 
kolegami z Kruszwicy, Włocławka, 
Gąsawy, Szubina, Białych Błot i Żnina. 
Sportowcy reprezentujący Gminę 
Barcin wywalczyli 27 medali, w tym 14 
złotych, 7 srebrnych i 6 brązowych. 
Medale złote zdobyli Nicola Moritz – 
60m i skok w dal, Natalia Jorda-
nowska – 600m i Norbert Naborczyk 
– 200m (rocznik 2006), Nikodem 

Robaczewski – 60m (rocznik 2007), 
Olga Lewandowska – 60m, Zuzanna 
Zubel – 60mpł i Aleksander Grześko-
wiak – 200m (rocznik 2008), Olga 
Jankowska – 60m i skok w dal (ro-
cznik 2009), Wiktor Czyżewski – 60m 
i skok w dal (rocznik 2010 i młodsi), 
sztafeta U12 4x200m mix w składzie: 
Olga Jankowska, Zuzanna Zubel, 
Wiktor Czyżewski ,  Aleksander 
Grześkowiak, a także sztafeta U14 
4x200m mix w składzie: Nicola 
Moritz, Natalia Jordanowska, Wiktor 
Andrys iewicz,  Nikodem Roba-
czewski. Srebro wywalczyli Kinga 
Nowicka 60m (rocznik 2006), Wiktor 
Andrysiewicz – 60m i Nikodem 

Robaczewski – skok w dal (rocznik 
2007), Zuzanna Zubel – skok w dal 
(rocznik 2008), Zofia Forgiel – 60m, 
Kinga Popielarz 200m i skok w dal 
(rocznik 2009). Brązowe krążki 
przywieźli Julia Macina – 200m, Kinga 
Nowicka – skok w dal i Norbert Na-
borczyk – skok w dal (rocznik 2006), 
Jakub Zakopiec – 60m i Wiktor 
Andrysiewicz – skok w dal (rocznik 
2007) oraz Zofia Forgiel – skok w dal 
(rocznik 2009). We Włocławku i Kru-
szwicy wystartowały też Maja Miko-
łajczak, Anna Broniszewska i Amelia 
Cholewińska.

Jarosław Drozdowski
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watelskiego. Po powitaniu przez Za-
stępcę Burmistrza Barcina Huberta 
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grupy Jakub Rolirad wysłuchali kró-
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kujawsko – pomorskiego w Toruniu 
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przygotowania i wdrożenia projektu pn.:  
„Nowoczesne służby ratownicze – zakup 
sprzętu dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych”. Zakres rzeczowy 
zadania o wartości 2.976.070,59 zł 
obejmuje zakup sprzętu dla jednostek 
ochotniczej straży pożarnej z terenu 
województwa. Gmina Barcin otrzyma 
sprzęt o wartość kosztorysowej 13.400 
zł, w tym 15% wkładu własnego. W sobotę 
18 maja 2019 roku w trakcie Woje-
wódzkich Obchodów Dnia Strażaka w 
Barcinie jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piechcinie otrzymała hełm 
strażacki, pilarkę do drewna, parawan do 
osłony miejsca wypadku i zasłaniania 
ofiar oraz radiotelefon za 5233,74 zł. W 
tym roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Barci-nie zakupione zostaną jeszcze 
cztery komplety ubrań specjalnych. 
P r o j e k t  „ N o w o c z e s n e  s ł u ż b y 
ratownicze” realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woje-wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020 ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego.

37 medali lekkoatletów
W maju 2019 roku zawodnicy 

sekcji lekkoatletycznej Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o., 
wśród których są stypendyści sporto-
wi z Gminy Barcin, wywalczyli 37 
medali na zawodach we Włocławku i 
Kruszwicy. 

11 maja br. młodzi sportowcy, 
trenowani przez Andrzeja Luzaka i 
Rafała Moritza, wzięli dział w zawo-
dach województwa kujawsko-
pomorskiego we Włocławku w ra-
mach programu Lekkoatletyka dla 
każdego! Utalentowani lekkoatleci 
wywalczyli trzy złote, cztery srebrne i 
trzy brązowe medale. Pierwsze miej-
sca i złote krążki zdobyli Julia Krysiak i 
Norbert Naborczyk w skoku w dal 
U14 oraz sztafeta 8x200m mix U14 w 
składzie Nicola Moritz, Julia Macina, 
Natalia Jordanowska, Julia Krysiak, 
Norbert Naborczyk, Wiktor Andrysie-
wicz, Nikodem Robaczewski i Ale-
ksander Grześkowiak. Medale sre-
brne przywieźli Olga Jankowska – 
60m U12, Aleksander Grześkowiak – 
60m U12, Nicola Moritz – skok w dal 
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nowska (600m U14). O podium otarli 
się Kinga Popielarz w rzucie piłką 
lekarską U12 (4. miejsce), Julia Macina 
w skoku w dal U14 (4. miejsce), Ka-
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PRIX Pomorza-Kujaw-Pałuk, gdzie 
r y w a l i z o w a l i  z  k o l e ż a n k a m i  i 
kolegami z Kruszwicy, Włocławka, 
Gąsawy, Szubina, Białych Błot i Żnina. 
Sportowcy reprezentujący Gminę 
Barcin wywalczyli 27 medali, w tym 14 
złotych, 7 srebrnych i 6 brązowych. 
Medale złote zdobyli Nicola Moritz – 
60m i skok w dal, Natalia Jorda-
nowska – 600m i Norbert Naborczyk 
– 200m (rocznik 2006), Nikodem 

Robaczewski – 60m (rocznik 2007), 
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Zubel – 60mpł i Aleksander Grześko-
wiak – 200m (rocznik 2008), Olga 
Jankowska – 60m i skok w dal (ro-
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sztafeta U12 4x200m mix w składzie: 
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Jarosław Drozdowski
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Chodnik w Wolicach
W maju 2019 roku Powiat Żniński 

oraz Gmina Barcin reprezentowane 
przez Starostę Żnińskiego Zbigniewa 
Jaszczuka i Wicestarostę Andrzeja 
Hłonda oraz Burmistrza Barcina 
Michała Pęziaka przy kontrasy-
gnatach skarbników Elżbiety Nowak i 
Bernadety Chojnackiej podpisały 
porozumienie dotyczące współfinan-
sowania budowy chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2370C Wolice – 
Barcin w miejscowości Wolice o dłu-
gości 1,620 km. Powiat i gmina ucze-
stniczyć będą w kosztach realizacji 
zadania poprzez udział finansowy w 
wysokości 50% wartości przetar-i 

gowej budowy chodnika. Wartość 
szacunkowa inwestycji, która po-
prawi stan bezpieczeństwa ruchu 
pie-szych, wynosi 600.000,00 zł. 
Inwestorem jest Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Żninie z siedzibą w 
Podgórzynie. Zakres robót w Woli-
cach obejmuje m.in. wykonanie robót 
ziemnych, ustawienie krawężnika 
betonowego, obramowanie cho-
dnika i wjazdów obrzeżem beto-
nowym, wykonanie warstwy odcina-
jącej i podbudowy, wykonanie na-
wierzchni chodnika, wjazdów na po-
sesje i drogi boczne z kostki beto-
nowej wibroprasowanej, poprawę 

odwodnienia, odtworzenie nawierz-
chni bitumicznej przy krawężniku, 
zabezpieczenie kabli teletechni-
cznych pod zjazdami, regulację 
pionową studni kanalizacji sanitarnej, 
teletechnicznej i zaworów wodocią-
gowych. Środki z budżetu Gminy 
Barcin zabezpieczono Uchwałą Nr 
VI/60/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z 
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi 
Żnińskiemu.

Jarosław Drozdowski

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Od 8 do 16 maja br. trwał XVI 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod 
hasłem „#biblioteka”, zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Przewodni-
cząca SBP Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska wyraziła przekonanie, że 
ogólnopolska akcja z integruje 
środowisko oraz przyczyni się do 
powszechnego uznania wartości 
bibliotek i zawodu bibliotekarza dla i

rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki, 
edukacji i integracji społecznej. W 
Dniu Bibliotekarza i Bibliotek Przewo-
dniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak, Burmistrz Michał Pęziak 
i jego zastępca Hubert Łukomski 
złożyli życzenia dyrektor Grażynie 
Szafraniak i pracownikom Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie 
im. Jakuba Wojciechowskiego. Samo-
rządowcy podziękowali za systema-

tycznie i konsekwentnie prowadzoną 
akcję promocji czytelnictwa i biblio-
tek oraz medialne zainteresowanie 
miastem związane z sukcesami w 
Rankingu bibl iotek „Rzeczpo-
spolitej” i Instytutu Książki. W 2018 
roku barcińska książnica zajęła 2 miej-
sce w Polsce i zdobyła tytuł najlepszej 
biblioteki w województwie kujaw-
sko-pomorskim.

Jarosław Drozdowski

Mobilny pobór krwi w Barcinie
Regionalne Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w By-
dgoszczy zorganizowało  w Barcinie 
mobilny pobór krwi. 15 maja br. w 
specjalnym autobusie przystoso-
wanym do poboru krwi od honoro-
wych dawców, zarejestrowano 32 
osoby, z których 29 oddało szacunko-
wo 13,05 litra krwi. Kolejne postoje 
ambulansu w Barcinie zaplanowano 
na 14 sierpnia i 6 listopada. Aktualne 
informacje dla krwiodawców i osób 
chcących oddać szpik są na stronie 
http://www.rckikbydgoszcz.com.pl/i
ndex.php

Jarosław Drozdowski
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