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Koniec karnawału

Ostatki w tym roku wypadły od 20 lutego, 
czyli od tłustego czwartku, do 25 lutego, czyli do 
śledzika. Dzień później, 26 lutego przypadła Środa 
Popielcowa, która w Kościele rozpoczyna czter-
dziestodniowy okres Wielkiego Postu. Ostatki są 
czasem intensywnej zabawy karnawałowej. 
Wtedy odbywają się bale, parady, w klubach są 
ostatkowe dyskoteki, restauracje organizują 
ostatkowe wieczory, a salony fryzjerskie i kosme-
tyczne przeżywają oblężenie. 22 lutego w Miej-
skim Domu Kultury w Barcinie odbył się koncert 
ostatkowy zatytułowany oczywiście „Śledzik”, w 
którym wystąpiły zespoły Relaks oraz Emeryci. 
Sala  pękała w szwach a artyści  porwal i  do 
wspólnej zabawy całą zebraną publiczność. 
Można było usłyszeć znane i lubiane piosenki z 
dawnych lat, które nabrały ponadczasowej nuty, 
zgromadzeni widzowie, wspólnie z artystami na 
scenie dośpiewywali  zwrotki  popularnych 
szlagierów. W przerwie koncertu na zebranych 
gości  czekał symboliczny poczęstunek. Po 
wspólnej kawie i chruściku odbyła się druga część 
koncertu.
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Gosia Andrzejewicz w MDKu

Swego czasu Gosia Andrzejewicz i jej pio-
senki były na ustach wszystkich - fanów i prasy. 
Dziś wydaje się, że piosenkarka usunęła się w 
cień, ale nadal tworzy, o czym dobrze wiedzą 
miłośnicy jej twórczości. Małgorzata Andrze-
jewicz, a właściwie Andrzejczuk, będąc w szkole 
średniej zaczęła pisać pierwsze własne utwory i 
śpiewała w jazzowo-popowym zespole zało-
żonym przez studentów Akademii Muzycznej w 
Katowicach. Po ukończeniu liceum zmieniła 
nazwisko na Adrzejewicz i rozpoczęła karierę 
muzyczną. Debiut artystki miał miejsce w 2004 
roku, kiedy to wydała płytę zatytułowaną jej 
imieniem i nazwiskiem. Promowały ją piosenki 
„Nieśmiały chłopak” i „Wielbicielka”. Wygrała 
konkurs Rap Eskadra, który otworzył jej drzwi do 
kariery. Konkurs organizowany był przez portal 
Wirtualna Polska oraz Radio Eska. W ramach 
nagrody Gosia podpisała kontrakt z wytwórnią 
My Music. W 2006 roku Andrzejewicz wystarto-
wała w eliminacjach do Konkursu Eurowizji na 
Białorusi z utworem „Dangerous Game”. Nie 
osiągnęła sukcesu. W tym samym roku wydała 
singiel „Pozwól żyć”, który okazał się prze-
bojem. W kwietniu 2006 roku wydała reedycję 
pierwszej płyty, a album pokrył się złotem. 
Kolejnym hitem była piosenka „Słowa”. Jesienią 
2006 roku Gosia Andrzejewicz wydała płytę 
„Lustra”, z singlem „Trochę ciepła”, powta-
rzając sukces poprzedniego krążka. Artystka 
komponuje do dziś i  czynnie udziela się na 
scenie, czego świadkami byliśmy 8 lutego.



2 3

Gosia Andrzejewicz w MDKu

Swego czasu Gosia Andrzejewicz i jej pio-
senki były na ustach wszystkich - fanów i prasy. 
Dziś wydaje się, że piosenkarka usunęła się w 
cień, ale nadal tworzy, o czym dobrze wiedzą 
miłośnicy jej twórczości. Małgorzata Andrze-
jewicz, a właściwie Andrzejczuk, będąc w szkole 
średniej zaczęła pisać pierwsze własne utwory i 
śpiewała w jazzowo-popowym zespole zało-
żonym przez studentów Akademii Muzycznej w 
Katowicach. Po ukończeniu liceum zmieniła 
nazwisko na Adrzejewicz i rozpoczęła karierę 
muzyczną. Debiut artystki miał miejsce w 2004 
roku, kiedy to wydała płytę zatytułowaną jej 
imieniem i nazwiskiem. Promowały ją piosenki 
„Nieśmiały chłopak” i „Wielbicielka”. Wygrała 
konkurs Rap Eskadra, który otworzył jej drzwi do 
kariery. Konkurs organizowany był przez portal 
Wirtualna Polska oraz Radio Eska. W ramach 
nagrody Gosia podpisała kontrakt z wytwórnią 
My Music. W 2006 roku Andrzejewicz wystarto-
wała w eliminacjach do Konkursu Eurowizji na 
Białorusi z utworem „Dangerous Game”. Nie 
osiągnęła sukcesu. W tym samym roku wydała 
singiel „Pozwól żyć”, który okazał się prze-
bojem. W kwietniu 2006 roku wydała reedycję 
pierwszej płyty, a album pokrył się złotem. 
Kolejnym hitem była piosenka „Słowa”. Jesienią 
2006 roku Gosia Andrzejewicz wydała płytę 
„Lustra”, z singlem „Trochę ciepła”, powta-
rzając sukces poprzedniego krążka. Artystka 
komponuje do dziś i  czynnie udziela się na 
scenie, czego świadkami byliśmy 8 lutego.



4 Zdjęcia na str. 5,6 5

Wspomnienie lat 90-tych

„Wspomnienie lat 90-tych” tak zaty-
tułowany był koncert w wykonaniu Orkiestry 
Dętej „Pałuki” z Gąsawy oraz Orkiestry Dętej 
ze Strzelna. 16 lutego w repertuarze znalazły 
się światowe przeboje muzyki popularnej. W 
programie  pojawi ły  s ię  utwory  tak ich 
wykonawców, jak Lady Gaga, Carlos Santana, 
Modern Talking, Krzysztof Krawczyk czy Ma-
ryla Rodowicz. W koncercie zaprezentowali 
się gościnnie wokalistka Bianka Urbanowska 

oraz instrumentaliści Waldemar Jackowski, 
Maciej Wróblewski, Arkadiusz Kubiak, Krzysz-
tof Krąkowski, Jacek Superczyński, Krzysztof i 
Marta Buzow. Koncert prowadził dyrektor 
strzeleńskiego domu kultury Paweł Gębala. 
Obie orkiestry prowadzone są przez Piotra 
Barczaka i Jacka Jackowskiego, którzy posta-
nowili połączyć potencjał zespołów i pokazać 
się szerszej publiczności. W ramach tej mini 
trasy po regionie muzycy zagrali w Gąsawie, 
Strzelnie i Barcinie właśnie.

Ognisko muzyczne

Ognisko Muzyczne w Miejskim Do-
mu Kultury w Barcinie prowadzi 
długoletni instruktor muzyki w tej 
instytucji, Sławomir Wróblewski. 
Kształci on dzieci i młodzież w grze na 
różnych instrumentach. Próbkę tego 
co dzieje się na warsztatach mogliś-
my zobaczyć i  usłyszeć podczas 
koncertu podsumowującego pierw-
szy semestr edukacji kulturalnej 5 
lutego. Adepci Ogniska Muzycznego 
zaprezentowali publiczności muzykę 
rozrywkową, a niektórzy zagrali 
partie z klasyki. Jedni grali na key-
b o a r d z i e ,  i n n i  n a  p i a n i n i e .  N i e 
zabrakło też grających na gitarze 
klasycznej i elektrycznej a także na 
perkusji. Jako, że niektórzy z muzy-
ków posiadają więcej aniżeli jeden 
talent, usłyszeliśmy także popisy 
wokalne. 

Zdjęcia na str. 6-7
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Remont kościelnej wieży
Od kilku tygodni trwa intensywny remont wieży 

kościoła na starym mieście. Jej stan określony 
został jako fatalny. Symbolowi Barcina widoczne-
mu z każdego zakątku miasta groziło zawalenie. 
K o ś c i ó ł  n a  s t a r y m  m i e ś c i e  p w .  ś w .  J a k u b a 
Większego to niewątpliwie jedna z najstarszych 
budowli w Barcinie. Każdy zna to miejsce, bo każdy 
widzi codziennie przynajmniej jego fragment. 
Wieżę kościoła można zobaczyć praktycznie z 
każdego punktu w mieście. Sam kościół ma już 
prawie 120 lat. Został zbudowany w latach 1901-
1903 w stylu neogotyckim z cegły według projektu 
architekta Kazimierza Przyłuskiego z Inowrocławia. 
Konsekrował go 16 czerwca 1950 roku kardynał 
Stefan Wyszyński. Po tylu latach sprawowania 
swojej posługi świątynia wymaga gruntownego 
remontu. Od miesiąca trwa remont wieży kościoła. 
Dotychczas postawiono rusztowania, usunięto 
stare pokrycie dachowe wieży, stare rynny, część 
więźby dachowej oraz wymurowano murki przy 
wieży.  Zgodnie z  zaleceniem konserwatora 
zabytków nowe pokrycie dachowe położone 
zostanie w kolorze grafitowym. Prace konserwa-
torskie wykonuje firma Wimeo z Bydgoszczy. 
Koniec prac przewidziano na 30 kwietnia. 

Wpadł do wody i nie wypłynął
Zalany kamieniołom w Piechcinie to 

miejsce bardzo dobrze znane, już nie 
tylko mieszkańcom naszego najbliższego 
regionu. Bez przerwy możemy spotkać 
tutaj auta z przeróżnymi rejestracjami. 
Odkąd na dobre zagnieździło się tutaj 
centrum nurkowe, amatorów tego 
pięknego sportu nie brakuje. Nie brakuje 
także niestety takich sytuacji jak ta, która 
miała miejsce w piątkowy wieczór 21 
lutego. Około godziny 22:00, członkowie 
Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego 
w Bydgoszczy odnaleźli kilka metrów 
pod wodą 23-letniego mężczyznę. Jak 
wynikało ze zgłoszenia, które dotarło do 
straży i na policję, wpadł on do wody ok. 
godz. 20. Okazało się, że 23-latek wspinał 
się na skałki i prawdopodobnie zahaczył 
nogą o wystające kamienie, zachwiał się i 
spadł. Na pomoc ruszyły jednostki straży 
pożarnej z Piechcina, Barcina i Żnina oraz 
w s p o m n i a n a  j u ż  g r u p a  n u r k o w a  z 
Bydgoszczy. 

Do poszukiwań wykorzystana była łódka 
z sonarem. Po odnalezieniu mężczyzny, 
n ie  minęło  k i lkanaśc ie  minut ,  gdy 
w y c i ą g n i ę t o  g o  n a  b r z e g .  L e k a r z 
stwierdził na miejscu zgon 23-latka. 
Policja prowadzi czynności wyjaśniające 
przyczyny zdarzenia.

Odznaczony działacz
W niedzie lę ,  2  lutego 2020 roku,  odbyło s ię 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Barcinie. W stanicy żeglarskiej Neptun lokalni 
wędkarze podsumowali miniony rok oraz przyjęli plan 
pracy koła na 2020 rok. Przedstawiciele Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i  Sądu Kole-żeńskiego złożyli 
sprawozdania merytoryczne, finansowe i organi-
zacyjne. Na najbliższe miesiące zaplanowano orga-
nizację zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, promocję amator-skiego połowu ryb i 
propagowanie wędkarstwa, obchody Dnia Wędkarza i 
jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Początek obrad był doskonałym momentem na 
wręczenie odznaczenia wędkarskiego i pamiątkowych 
pucharów. Członek Zarządu Okręgu P Z W w Byd-
goszczy kol. Alfred Kotz poinformował, że kol. Jarosław 
Drozdowski Uchwałą Zarządu Głównego PZW otrzy-
mał Złotą odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa 
polskiego. Prezes Jarosław Drozdowski wręczył 
puchary kol. Tomaszowi Słomowiczowi, kol. Dawidowi 
Krawczykowi i kol. Waldemarowi Noskowi za zajęcie 
miejsc 1, 2, 3 w Grand Prix Koła 2019 w wędkarstwie 
spławikowym. Kol. Jarosław Drozdowski wstąpił do 
Polskiego Związku Wędkarskiego w 1985 roku. Od 2009 
roku jest Prezesem Koła nr 71 PZW w Barcinie, a od 2013 
roku Sekretarzem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w 
Bydgoszczy. Za pracę społeczną na rzecz i dobro PZW 
uhonorowany został odznakami srebrną (2014) i złotą 
(2019). W 2015 roku za całokształt działalności na rzecz 
rozwoju i umacniania podstaw wędkarstwa, struktur 
organizacyjnych i gospodarki rybacko-wędkarskiej 
Okręgu Bydgoskiego otrzymał odznaczenie honorowe 
Zasłużony dla OPZW w Bydgoszczy. Doceniony działacz 
należy do PZW od 11 roku życia, preferuje wędkarstwo 
spinningowe i spławikowe. Popularyzuje wiedzę o 
wędkarstwie i etyczne zachowania nad wodą, zwła-
szcza wśród dzieci i młodzieży.

Jarosław Drozdowski

Pęziak myśląc o 
przyszłości

żłobek dla maluchów 
mości.

Dla gminy jest wielkim 
tatą, 

Prestiż będzie mu 
zapłatą.

Burmistrzu ci 
dziękujemy.

Zdrowia dobrego 
życzymy.

Rządź burmistrzu 
nasza gminą

Zawsze z uśmiechniętą 
miną.

R. Pisz 
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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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Plebiscyt sportowy Pałuk
23 lutego 2020 roku w Żninie odbyła się 

Gala Sportu, w trakcie której zostały ogło-
szone wyniki XXVII I  Plebiscytu na najpo-
pularniejszego sportowca, działacza i trenera 
Pałuk roku 2019. Prestiżowy ranking powstaje 
w oparciu o osiągnięcia sportowe zawodni-
ków, głosy osób kochających sport i opinie 
dziennikarzy Tygodnika Lokalnego „Pałuki”. 
Pani Kamila Maciejewska z Grupy Ślimaki 
Barcin zajęła V miejsce, a pan Leszek Wisz z 
LKS „Dąb” Barcin  X miejsce w finale plebiscy-
tu na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 
2019 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Wojtkowiak i Zastępca Burmistrza 
Hubert Łukomski wręczyli sportowcom z 
gminy Barcin listy gratulacyjne i zestawy 
upominkowe. Z uznaniem kibiców biegaczki 
Kamili Maciejewskiej spotkały się I miejsce w I 
Pniewskim Biegu Przełajowym wokół 3 
Jezior, III miejsce w VII edycji biegów ulicz-
nych OSHEE Barcin Biega i I I I miejsce w XI 
Biegach Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka 
na dystansie 10 km oraz doskonałe wyniki w 
biegach długodystansowych na terenie kraju. 
Lider czerwono-zielonych Leszek Wisz doce-
niony został  za  tytuł  króla  strzelców i 
mistrzostwo A klasy w sezonie 2018/2019 oraz 
awans LKS „Dąb” Barcin do V Ligi piłki nożnej 
K-PZPN.  Najpopularniejszym sportowcem 
Pałuk została hokeistka Aleksandra Kranz z 
LKS Gąsawa, działaczem Leszek Pawłowski z 
Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w 
Żninie, a trenerem Leszek Piekarski z Pałuckiej 
Akademii Piłkarskiej „Bzyki”. W gronie 25 
nominowanych do tytułu sportowca roku z 
Gminy Barcin znalazły się tenisistki Julia 
Jackowska z UKS Dojlidy Białystok i Zuzanna 
Kwaśniewska z BOSiR/ULKS Barcin, bilar-
dzistka Julia Nowacka reprezentująca BOSiR 
Bila Piechcin i triathlonista Marcin Ruciński – 
założyciel TRIBA BOSiR Barcin.

Jarosław Drozdowski
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Laureat z matematyki

7

Bartosz Koliński ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie 
został laureatem konkursu przedmioto-
wego z matematyki zorganizowanego 
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych województwa kujawsko-
p o m o r s k i e g o  w  r o k u  s z k o l n y m 
2019/2020. Bartek jest uczniem klasy 7a. 
Chłopiec lubi komputer, zwłaszcza pro-
gramowanie, język angielski, fizykę oraz 
matematykę. W 2016 i 2019 roku wygrał 
międzynarodowy konkurs informa-
tyczny „Bóbr”. W 2017 roku z kompletem 
120 punktów był najlepszy w Między-
narodowym Konkursie „Kangur Mate-
matyczny”. W przyszłości chce zostać 
programistą.  Bartosz Kol iński  jest 
również stypendystą projektu „Prymus 
P o m o r z a  i  K u j a w ”  n a  r o k  s z k o l n y 
2019/2020 dla uczniów uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych, 
matematyki oraz przedsiębiorczości. 

Jarosław Drozdowski

Witryna 

Wiejska
Fundacji Wspomagania Wsi prowadzi 

portal http://witrynawiejska.org.pl który 
powstał w ramach programu „Wieś 
Aktywna, Budowanie społeczeństwa 
informacyjnego, e-Vita”. Portal skiero-
wany jest do mieszkańców wsi i małych 
miast, którzy zainteresowani są aktyw-
nością w środowisku lokalnym. Zespół 
fundacji zaprasza do odwiedzenia witry-
ny i współtworzenia jej treści. Fundacja 
Wspomagania Wsi z Warszawy powstała 
w 1987 roku w celu wspierania działań 
gospodarczych i społecznych, wspo-
magania rozwoju kultury i oświaty oraz 
wszelkich wysiłków mieszkańców zwią-
zanych z poprawą jakości życia na tere-
nach wiejskich.

Jarosław Drozdowski

Przekształcenie 

szkół 

podstawowych

13 lutego 2020 roku do Urzędu Miej-
sk iego w Barcinie  wpłynęła opinia 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Sta-
nisława Krzysia w Barcinie oraz opinia 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu. Pan 
Marek Gralik postanowił negatywnie 
zaopiniować zamiar przekształcenia 
podstawówek w Barcinie i Mamliczu w 
filie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Brzechwy Zespole Szkół w Barcinie. 

Jarosław Drozdowski

Likwidacja Straży 

Miejskiej w Barcinie

Na XVI sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji 
Straży Miejskiej w Barcinie do 31 maja 2020 
roku. Utrzymanie Straży Miejskiej finanso-
wanej wyłącznie z budżetu gminy Barcin, 
jest niemożliwe z powodu konieczności 
dopłat do zaniżonych rządowych środków 
na reformę edukacji oraz zmniejszenia 
wpływów do budżetu gminy z  tytułu 
wprowadzonych zmian podatkowych, czyli 
zwolnienia z podatku PIT osób do 26. roku 
życia, zmiany progów podatkowych oraz 
zwiększenia kosztów uzyskania przychodu 
oraz zmiany w sposobie obliczania i pod-
wyższenia kwoty wynagrodzenia mini-
malnego na 2020 rok.  Samorządową 
umundurowaną formację stworzono w 
2011 roku do ochrony porządku publiczne-
go. Obecnie w Straży Miejskiej zatrudniony 
jest Komendant Waldemar Polanowski i 
pięcioro funkcjonariuszy. Rolą – likwido-
wanej z dniem 31 maja br. – straży jest 
odciążanie działań policji w zakresach 
podstawowych zdarzeń dotyczących 
bezpieczeństwa oraz zakłócenia ładu i 
porządku publicznego, a także zwiększenie 
egzekucji i kontrola przestrzegania prawa.

Jarosław Drozdowski

Wszystkie miasta dla Barcina
„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jed-

nego” – pod takim hasłem wystartowała 
kampania wizerunkowa Związku Miast 
Polskich, która podkreśla znaczenie współ-
pracy środowiska samorządowego, wzmac-
nia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że 
członkostwo w Związku przynosi korzyści 
płynące ze współdziałania pomiędzy miasta-
mi. W przedsięwzięcie zaangażowało się 170 
miast członkowskich ZMP. Jest to szcze-
gólnie ważne w tym roku, w którym obcho-
dzimy rocznicę 30-lecia samorządu tery-
torialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się 
pierwsze całkowicie wolne wybory do rad 
gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 
1990 roku ustawy o samorządzie terytorial-
nym, która została przygotowana przez 
Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 
1989 roku.
Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć 
debaty merytoryczne o sprawach istotnych 
dla miast, organizowane przez Senacką 
K o m i s j ę  S a m o r z ą d u  Te r y t o r i a l n e g o  i 
Administracji Państwowej oraz Związek Miast 
Polskich w Senacie. Podczas nich zostaną 
poruszone tematy dotyczące stanu finansów 
samorządowych, gospodarki odpadami, 
zmian w ustawach ustrojowych czy roli 
organizacji samorządowych w polskim życiu 
publicznym. 
Na początku marca w Wrocławiu odbędzie się 
doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP, na 
które są zaproszone wszystkie miasta człon-
kowskie Związku. Do Związku Miast Polskich 
należy aktualnie 328 miast, w tym Barcin.
Na stronie internetowej www.miasta.pl będą 
przedstawiane informacje o najważniejszych 
działaniach i inicjatywach legislacyjnych ZMP.

Jarosław Drozdowski

Malowanie 

i brukowanie
28 stycznia 2020 roku Gmina Barcin oraz Zakład 

Usług Drogowych i Malarskich I N T E R-M A L z 
Mogilna podpisały umowę dotyczącą wykonania 
robót polegających na oznakowaniu pionowym i 
poziomym dróg będących własnością Gminy 
Barcin. Zakres rzeczowy usług obejmuje wyko-
nywanie prac związanych z oznakowaniem piono-
wym, poziomym oraz urządzeniami bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 5 lutego 2020 roku Gmina 
Barcin oraz PALETA-Wykonywanie Robót Budow-
lanych Drogowych z Barcina zawarły umowę 
dotyczącą wykonania robót brukarskich na terenie 
Gminy Barcin. Zakres rzeczowy usług obejmuje 

wykonywanie drobnych robót brukarskich – usługi 
o charakterze remontowym i utwardzenia o nie-
dużym zakresie. Suma wartości usług realizo-
wanych na podstawie każdej z zawartych umów nie 
może przekroczyć równowartości 30 tysięcy EURO 
tj. 128.079,00 zł netto, a do faktury będzie doliczany 
23% podatek VAT. Koordynacją i odbiorem robót 
realizowanych przez przedsiębiorców Grzegorza 
Januchowskiego oraz Michała Hałasa zajmą się 
pracownicy Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg 
kierowanego przez Teresę Grabowską.

Jarosław Drozdowski

Barcin – miasto 

dobrego życia

W grudniu 2019 roku Polski Instytut Ekonomiczny 
opublikował raport, w którym zaprezentował scenariusze 
rozwoju miast oraz ranking jakości życia w miastach 
poniżej 20 tys. mieszkańców. Barcin zaliczony został do 
„Miast dobrego życia”, które są otwarte dla wszystkich, 
zadbane i ładne, kultywują tradycje i dbają o środowisko 
naturalne oraz zapewniają mieszkańcom atrakcyjne 
warunki do życia. Ranking powstał na podstawie ankiet i 
danych statystycznych GUS. Eksperci instytutu analizowali 
sytuację ekonomiczną, wykorzystanie funduszy UE, 
kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców, warunki 
do prowadzenia biznesu i inwestowania, atrakcyjność 
turystyczną, ofertę kulturalną i edukacyjną oraz pozycję 
miasta w regionie. W województwie kujawsko-pomorskim 
są cztery miasta dobrego życia – Sępólno Krajeńskie, Solec 
Kujawski, Radzyń Chełmiński i Barcin.

Jarosław Drozdowski
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Laureat z matematyki

7

Bartosz Koliński ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie 
został laureatem konkursu przedmioto-
wego z matematyki zorganizowanego 
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych województwa kujawsko-
p o m o r s k i e g o  w  r o k u  s z k o l n y m 
2019/2020. Bartek jest uczniem klasy 7a. 
Chłopiec lubi komputer, zwłaszcza pro-
gramowanie, język angielski, fizykę oraz 
matematykę. W 2016 i 2019 roku wygrał 
międzynarodowy konkurs informa-
tyczny „Bóbr”. W 2017 roku z kompletem 
120 punktów był najlepszy w Między-
narodowym Konkursie „Kangur Mate-
matyczny”. W przyszłości chce zostać 
programistą.  Bartosz Kol iński  jest 
również stypendystą projektu „Prymus 
P o m o r z a  i  K u j a w ”  n a  r o k  s z k o l n y 
2019/2020 dla uczniów uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych, 
matematyki oraz przedsiębiorczości. 

Jarosław Drozdowski

Witryna 

Wiejska
Fundacji Wspomagania Wsi prowadzi 

portal http://witrynawiejska.org.pl który 
powstał w ramach programu „Wieś 
Aktywna, Budowanie społeczeństwa 
informacyjnego, e-Vita”. Portal skiero-
wany jest do mieszkańców wsi i małych 
miast, którzy zainteresowani są aktyw-
nością w środowisku lokalnym. Zespół 
fundacji zaprasza do odwiedzenia witry-
ny i współtworzenia jej treści. Fundacja 
Wspomagania Wsi z Warszawy powstała 
w 1987 roku w celu wspierania działań 
gospodarczych i społecznych, wspo-
magania rozwoju kultury i oświaty oraz 
wszelkich wysiłków mieszkańców zwią-
zanych z poprawą jakości życia na tere-
nach wiejskich.

Jarosław Drozdowski

Przekształcenie 

szkół 

podstawowych

13 lutego 2020 roku do Urzędu Miej-
sk iego w Barcinie  wpłynęła opinia 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Sta-
nisława Krzysia w Barcinie oraz opinia 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu. Pan 
Marek Gralik postanowił negatywnie 
zaopiniować zamiar przekształcenia 
podstawówek w Barcinie i Mamliczu w 
filie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Brzechwy Zespole Szkół w Barcinie. 

Jarosław Drozdowski

Likwidacja Straży 

Miejskiej w Barcinie

Na XVI sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji 
Straży Miejskiej w Barcinie do 31 maja 2020 
roku. Utrzymanie Straży Miejskiej finanso-
wanej wyłącznie z budżetu gminy Barcin, 
jest niemożliwe z powodu konieczności 
dopłat do zaniżonych rządowych środków 
na reformę edukacji oraz zmniejszenia 
wpływów do budżetu gminy z  tytułu 
wprowadzonych zmian podatkowych, czyli 
zwolnienia z podatku PIT osób do 26. roku 
życia, zmiany progów podatkowych oraz 
zwiększenia kosztów uzyskania przychodu 
oraz zmiany w sposobie obliczania i pod-
wyższenia kwoty wynagrodzenia mini-
malnego na 2020 rok.  Samorządową 
umundurowaną formację stworzono w 
2011 roku do ochrony porządku publiczne-
go. Obecnie w Straży Miejskiej zatrudniony 
jest Komendant Waldemar Polanowski i 
pięcioro funkcjonariuszy. Rolą – likwido-
wanej z dniem 31 maja br. – straży jest 
odciążanie działań policji w zakresach 
podstawowych zdarzeń dotyczących 
bezpieczeństwa oraz zakłócenia ładu i 
porządku publicznego, a także zwiększenie 
egzekucji i kontrola przestrzegania prawa.

Jarosław Drozdowski

Wszystkie miasta dla Barcina
„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jed-

nego” – pod takim hasłem wystartowała 
kampania wizerunkowa Związku Miast 
Polskich, która podkreśla znaczenie współ-
pracy środowiska samorządowego, wzmac-
nia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że 
członkostwo w Związku przynosi korzyści 
płynące ze współdziałania pomiędzy miasta-
mi. W przedsięwzięcie zaangażowało się 170 
miast członkowskich ZMP. Jest to szcze-
gólnie ważne w tym roku, w którym obcho-
dzimy rocznicę 30-lecia samorządu tery-
torialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się 
pierwsze całkowicie wolne wybory do rad 
gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 
1990 roku ustawy o samorządzie terytorial-
nym, która została przygotowana przez 
Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 
1989 roku.
Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć 
debaty merytoryczne o sprawach istotnych 
dla miast, organizowane przez Senacką 
K o m i s j ę  S a m o r z ą d u  Te r y t o r i a l n e g o  i 
Administracji Państwowej oraz Związek Miast 
Polskich w Senacie. Podczas nich zostaną 
poruszone tematy dotyczące stanu finansów 
samorządowych, gospodarki odpadami, 
zmian w ustawach ustrojowych czy roli 
organizacji samorządowych w polskim życiu 
publicznym. 
Na początku marca w Wrocławiu odbędzie się 
doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP, na 
które są zaproszone wszystkie miasta człon-
kowskie Związku. Do Związku Miast Polskich 
należy aktualnie 328 miast, w tym Barcin.
Na stronie internetowej www.miasta.pl będą 
przedstawiane informacje o najważniejszych 
działaniach i inicjatywach legislacyjnych ZMP.

Jarosław Drozdowski

Malowanie 

i brukowanie
28 stycznia 2020 roku Gmina Barcin oraz Zakład 

Usług Drogowych i Malarskich I N T E R-M A L z 
Mogilna podpisały umowę dotyczącą wykonania 
robót polegających na oznakowaniu pionowym i 
poziomym dróg będących własnością Gminy 
Barcin. Zakres rzeczowy usług obejmuje wyko-
nywanie prac związanych z oznakowaniem piono-
wym, poziomym oraz urządzeniami bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 5 lutego 2020 roku Gmina 
Barcin oraz PALETA-Wykonywanie Robót Budow-
lanych Drogowych z Barcina zawarły umowę 
dotyczącą wykonania robót brukarskich na terenie 
Gminy Barcin. Zakres rzeczowy usług obejmuje 

wykonywanie drobnych robót brukarskich – usługi 
o charakterze remontowym i utwardzenia o nie-
dużym zakresie. Suma wartości usług realizo-
wanych na podstawie każdej z zawartych umów nie 
może przekroczyć równowartości 30 tysięcy EURO 
tj. 128.079,00 zł netto, a do faktury będzie doliczany 
23% podatek VAT. Koordynacją i odbiorem robót 
realizowanych przez przedsiębiorców Grzegorza 
Januchowskiego oraz Michała Hałasa zajmą się 
pracownicy Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg 
kierowanego przez Teresę Grabowską.

Jarosław Drozdowski

Barcin – miasto 

dobrego życia

W grudniu 2019 roku Polski Instytut Ekonomiczny 
opublikował raport, w którym zaprezentował scenariusze 
rozwoju miast oraz ranking jakości życia w miastach 
poniżej 20 tys. mieszkańców. Barcin zaliczony został do 
„Miast dobrego życia”, które są otwarte dla wszystkich, 
zadbane i ładne, kultywują tradycje i dbają o środowisko 
naturalne oraz zapewniają mieszkańcom atrakcyjne 
warunki do życia. Ranking powstał na podstawie ankiet i 
danych statystycznych GUS. Eksperci instytutu analizowali 
sytuację ekonomiczną, wykorzystanie funduszy UE, 
kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców, warunki 
do prowadzenia biznesu i inwestowania, atrakcyjność 
turystyczną, ofertę kulturalną i edukacyjną oraz pozycję 
miasta w regionie. W województwie kujawsko-pomorskim 
są cztery miasta dobrego życia – Sępólno Krajeńskie, Solec 
Kujawski, Radzyń Chełmiński i Barcin.

Jarosław Drozdowski
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Diabetolog 

w Barcinie
Gmina Barcin przekazała Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej dotację celową w wysokości 
48.000,00 zł na świadczenie porad diabetologicznych 
(38400 zł), badania diagnostyczne (4800) i obsługę 
poradni diabetologicznej (4800). W okresie od 27 stycznia 
do 31 grudnia 2020 roku mieszkańcy miasta i gminy Barcin 
mają zapewnione świadczenia ambulatoryjne w zakresie 
konsultacji w poradni diabetologicznej. Diagnostyką, 
leczeniem, konsultacjami i prowadzeniem edukacji w 
dziedzinie cukrzycy zajmuje się Zofia Ruprecht Indywidu-
alna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z Bydgoszczy. 
Usługi świadczone przez lekarza diabetologa mają na celu 
szybkie i wczesne wykrycie cukrzycy, prowadzenie nowo-
czesnej edukacji i upowszechnianie wiedzy o przyczynach i 
skutkach choroby, propagowanie profilaktyki i podsta-
wowych badań (glikemia i ciśnienie tętnicze krwi) w 
społeczności lokalnej.

Jarosław Drozdowski

Józef Lemiesz

-Wawrzynkiewicz

100 lat temu – 22 lutego 1920 roku – w 
Bochum w Westwalii urodził się Józef Le-
miesz-Wawrzynkiewicz. W tym samym roku 
rodzina Wawrzynkiewiczów przybyła do Bar-
cina i zamieszkała przy Rynku nr 5. Tutaj 
chłopiec się wychował, uczęszczał do szkoły 
podstawowej, zdobył średnie wykształcenie i 
mieszkał. W 1935 roku rodzina Wawrzyn-
kiewiczów przeniosła się do Łabiszyna. Józef 
Wawrzynkiewicz trafił do Oficerskiej Szkoły 
Piechoty w Lublinie. Wojna zastała go ochot-
nikiem w 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy. 
Przeszedł przez „obóz dla byłych jeńców 
wojennych” w Hohn pod Rendsburgiem. W 
Australii wylądował 18 czerwca 1949 r. Do 
przejścia na emeryturę w 1980 roku pracował 
w Australian Forestry Commision. W Mel-
bourne rozwinął działalność patriotyczną, 
kulturalną i humanitarną, skierowana głównie 
do Polonii Australijskiej. Od 1942 roku trudnił 
się poezją. W 1951 roku wstąpił do Australian 
Blood Transfuzion przy Australijskim Czerwo-
nym Krzyżu, a w 1978 roku otrzymał doży-
wotnio tytuł Honorowego Dyrektora Szpitala 
dla Kobiet w Melbourne. Józef Lemiesz 
Wawrzynkiewicz był członkiem Światowego 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło 
nr 3 w Melbourne i Lubece, dożywotnim 
członkiem Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Pisarzy w Cambridge. Działał w 
Amnesty International, był członkiem Emigra-
cyjnego Stowarzyszenia Poetów i Pisarzy w 
Melbourne, Polskiej Fundacji Artystycznej w 

Australii, a od 1978 roku World Wide Vision. 
W 1987 roku ufundował wieczystą Fundację 
Literacką swojego imienia dla dzieci pocho-
dzenia polskiego w Australii. 5 września 1990 
roku Rada Miejska w Barcinie nadała panu 
Józefowi Lemiesz-Wawrzynkiewiczowi Hono-
rowe Obywatelstwo Gminy Barcin. Józef 
Lemiesz Wawrzynkiewicz odwiedził Barcin 
dwukrotnie. Pierwszy raz w 1990 roku z okazji 
nadania honorowego obywatelstwa, drugi – 
w 1993 roku w trakcie jubileuszu 100-lecia 
Szkoły Podstawowej nr 1  w Barcinie.  W 
barcińskiej bibliotece czytał wiersze i opo-
wiadał o życiu na obczyźnie. Józef Lemiesz-
Wawrzynkiewicz zmarł w 2003 roku.

Jarosław Drozdowski
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