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Odszedł pan Jerzy Kosmalski
4 maja 2020 roku w wieku 78 lat zmarł pan
Jerzy Kosmalski, emerytowany nauczyciel i
pedagog, były dyrektor Szkoły Podstawowej w
Mamliczu, założyciel Towarzystwa Miłośników
Miasta i Gminy Barcin, Przewodniczący Rady
Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Barcinie w latach 2006-2019. Pan Jerzy działał w
Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Nauczycielstwa Polskiego, był członkiem Komitetu
Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla na Górze
św. Wojciecha w Barcinie, przewodniczył Radzie
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy,
angażował się w działania partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” przy bibliotece
publicznej w Barcinie. Pan Jerzy Kosmalski
ukończył Liceum Pedagogiczne w Chełmnie,
studiował w Bydgoszczy i Warszawie. Był
nauczycielem w poprawczaku w Szubinie,
inspektorem oświaty i gminnym koordynatorem
szkół w Barcinie, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mamliczu w latach 1990-1995. Pan
Jerzy Kosmalski był jednym z inicjatorów
powstania w Barcinie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którego celem jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i ﬁzyczna osób
starszych, inspirowanie ich do zdobywania
nowej wiedzy, umiejętności i zainteresowań.
Razem z żoną Barbarą działał na rzecz aktywnego rozwoju i spędzania czasu wolnego przez
osoby w wieku 50+, propagował nordic walking i
gimnastykę, szefował sekcji turystycznej, organizował wycieczki krajowe i zagraniczne.
Działalność pana Jerzego Kosmalskiego została
dostrzeżona i nagrodzona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Brązowym, Srebrnym i
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla
Obronności Kraju, Krzyżem za Zasługi dla ZHP,
Medalem za Zasługi dla OSP, Medalem honorowym im. Jakuba Wojciechowskiego „Za
Zasługi Dla Kultury Robotniczej” i Nagrodą
Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej na rzecz rozwoju środowiska
lokalnego.
Jarosław Drozdowski

Telewizyjny Dom Kultury

Ostatnie tygodnie to dla wielu dziedzin
gospodarki niezwykle trudny czas. Pandemia sparaliżowała również branżę
rozrywkową, która musiała zamknąć swoje
drzwi dla widzów. Teatry, opery, kina, domy
kultury i biblioteki opustoszały. Sytuacja
wyjątkowa ale nie beznadziejna. Miejski
Dom Kultury w Barcinie dysponuje narzędziami, które jak się okazało, w tym
wyjątkowym czasie stały się niezwykle
pomocne aby zachować więź z tymi, którzy
ostoje kultury w naszym najbliższym
regionie odwiedzali nader często. „Telewizyjny Dom Kultury” to pomysł dyrektora
Artura Jakubowskiego, który za cel obrał
sobie pokazać szerszemu gronu mieszkańców nie tylko naszej gminy codzienną pracę
instruktorów i tym samym za pomocą
środków masowego przekazu prowadzić
edukację kulturalną. Za pośrednictwem
programu możemy poznać także kolejnych
ludzi z pasją. Nie brakuje również materiałów z archiwum TVL. „Telewizyjny
Dom Kultury” można oglądać na antenie
TVL Barcin oraz w Internecie. Miejski Dom
Kultury otrzymał doﬁnasowanie z programu „Kultura w sieci” realizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury. Instytucja
otrzymała 20 tys. na realizację tej inicjatywy.

2
Zdjęcia na str. 3

/ Z NASZEJ POCZTY

„Świat w komórce”
Jaki Świat się zrobił mały.
W komórce się schował cały.
A komórka się rozszerza
do nieskończoności zmierza.
Co chcesz wiedzieć ją
otwierasz
i w jej wnętrza to wybierasz
co chcesz wiedzieć w danej
chwili
Świat się kurczy ludzie mili.
A człowiek coś stale tworzy,
bo ma w sobie promyk boży.
Nad wszystkim Bóg władzę
dzierży.
Czy człowiek w to serio
wierzy?
R.Pisz
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Vademecum

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograﬁcznie gmina na-leży do Pałuk i leży na
Szlaku Piastowskim.
Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251)
i usytuowana centralnie względem dużych 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 jednostki - stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający
wielowiekowe tradycje stary Barcin
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej
części miasta.
Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, 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 -zamieszkuje 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 Piechcin 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 zurbanizowane - 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 784178-170
Wypożyczania rowerów w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin
tel. 784-178-170

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

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

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

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
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Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2020 rok obchodzimy jubileusz 30lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w
Polsce. 27 maja 1990 roku odbyły się w pełni
demokratyczne wybory samorządowe do rad
gmin i miast, w wyniku których rozpoczął się
proces reformowania ustroju państwa,
decentralizacji władzy i przekazywania jej w
ręce obywateli. Były to pierwsze wolne
wybory w Polsce po II Wojnie Światowej.
Podstawą restytucji samorządu i przełomowych zmian była ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym. Od 2000 roku
na podstawie Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 27 maja obchodzimy Dzień
Samorządu Terytorialnego, jako wyraz
uznania i szacunku dla władz i pracowników
samorządowych za działania dla wspólnego
dobra, wzmożonego rozwoju lokalnego i
budowy społeczeństwa obywatelskiego. Trzy
dekady samodzielności wspólnot samorządowych są czasem mądrze zagospodarowanej wolności oraz wykorzystania szans
przez miasta i gminy, powiaty i województwa.
W pierwszej kadencji samorządu do Rady
Miasta i Gminy wybrano Eugeniusza Antosa,
Małgorzatę Bohuszewicz, Stefana Fojutowskiego, Ewę Gołąb, Waldemara Gościńskiego, Mariana Jachimowicza, Janusza
Jamrożego, Elżbietę Janiak, Aleksandra

Kabacińskiego, Jerzego Kozłowskiego,
Jerzego Krystka, Jana Lewę, Zenona Łuczaka,
Leonarda Palkę, Tadeusza Płachtę, Grzegorza
Radzikowskiego, Zenona Stróżykiewicza,
Andrzeja Szczepańskiego, Tadeusza Szóstaka, Benedykta Ślęzaka, Ireneusza Trelę,
Grzegorza Potempę, Andrzeja Kłosa i Mariana
Rogalskiego. Przewodniczącym Rady Miasta i
Gminy w Barcinie został Andrzej Kłos.

Stanowisko burmistrza objęła Ewa Gołąb.
Sekretarzem gminy została Elżbieta Wojciechowska, a Skarbnikiem – Genowefa Kamadulska. Radni przyjęli, że herbem miasta
Barcina jest czerwona róża o sześciu płatkach
na białym tle z zielonymi listkami i złotymi
otokami.
Jarosław Drozdowski

Nagroda marszałka dla
pani Grażyny Szafraniak
Z okazji Dnia Bibliotekarza i XVII Tygodnia
Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece” Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego Piotr Całbecki przyznał
nagrody pracownikom wojewódzkich,
miejskich i gminnych placówek. W gronie
dwunastu wyróżnionych osób, które
szczególnie angażują się w rozwój czytelnictwa oraz promocję książek i bibliotek,
znalazła się pani Grażyna Szafraniak,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i
G m i n y w B a r c i n i e i m . J a k u b a Wo j ciechowskiego.
Pani Grażyna Szafraniak pracę w barcińskiej
bibliotece rozpoczęła w 1983 roku od
kierowania oddziałem dla dzieci. W 1991
roku została dyrektorem placówki, która od
2006 roku działa w formie samorządowej
instytucji kultury. Przedmiotem działalności
biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu gminy. Pani Grażyna Szafraniak należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich i jest skarbnikiem Towarzystwa
Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Za swoją
działalność na rzecz kultury odznaczona
została Medalem honorowym imienia
Jakuba Wojciechowskiego „Za Zasługi Dla
Kultury Robotniczej”, odznaką Zasłużony
Działacz Kultury, Medalem SBP „W dowód
uznania”, Honorową Odznaką SBP, Nagrodami Marszałka Województwa i Nagrodami
Burmistrza Barcina za całokształt pracy
artystyczno-kulturalnej.
Warto przypomnieć, że kierując biblioteką w
Barcinie, pani Grażyna Szafraniak doprowadziła placówkę do regionalnych i ogólnopolskich sukcesów, takich jak zwycięstwo w
ogólnopolskim Rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki (2014-2016,
2019), tytuły najlepszej biblioteki w województwie kujawsko-pomorskim (20132019), Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej za działalność edukacyjno-kulturalną w latach 2006-2009 (2010),
Nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (2014), Nagroda
Super Samorząd 2016 Fundacji im. Stefana
Batorego, Medal honorowy imienia Jakuba
Wojciechowskiego „Za zasługi dla Kultury
Robotniczej” (2017) oraz I nagroda w XII
konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa
2019” (2020).
Jarosław Drozdowski
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Brać harcerska to jedna wielka rodzina

W 2019 roku Huﬁec ZHP Pałuki im. Olgi i
Andrzeja Małkowskich zrealizował projekt
„Brać harcerska to jedna wielka rodzina”
współﬁnansowany z budżetu gminy Barcin
dotacją w wysokości 13740 zł. Całkowity koszt
zadania obejmujący wkład własny stowarzyszenia i pracę wolontariuszy wyniósł
18822,97 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla instruktorów i gościa specjalnego, transport i wynajem atrakcji, zakup
gier, słodyczy, artykułów spożywczych i
gadżetów zlotowych oraz wyposażenia
potrzebnego do realizacji zadania. Harcerze
przygotowali warsztaty taneczne Just Dance i
wokalne Singstar z udziałem wykwaliﬁkowanych instruktorów oraz rywalizację z
wykorzystaniem konsoli PlayStation, pokaz
talentów i umiejętności zdobytych podczas
warsztatów, piknik dla zuchów, harcerzy,
wędrowników i ich rodzin promujący harcerstwo jako atrakcyjną i pozytywną formę
spędzania wolnego czasu oraz prezentujący
działalność hufca w Piechcinie i Barcinie.
Gościem specjalnym w Harcerskim Ośrodku
Wypoczynkowym w Smerzynie był Tomasz
Barański – tancerz zawodowy, choreograf i
instruktor tańca sportowego.
Na 2020 rok pod sprawdzonym hasłem „Brać
harcerska to jedna wielka rodzina” zaplanowano warsztaty wokalno-artystyczne po-

święcone muzyce ﬁlmowej, piknik Duża
Rodzina z Barcina oraz wyjazd do Zakopanego i przekazanie społeczności lokalnej
Betlejemskiego Światełka Pokoju.
13 listopada 2019 r. odbył się Zjazd Zwykły
Hufca ZHP Pałuki, w trakcie którego, po 25 lat
kierowania Komendą Hufca, z funkcji Komendantki Hufca ustąpiła hm. Alicja Przybyłowicz
– Zasłużony dla Gminy Barcin. Nową Komendę Hufca ZHP Pałuki utworzyli: Komendant Hufca – hm. Olga Skotnicka, Skarbnik –
pwd. Jolanta Słomowicz, Zastępca Komendanta, Pełnomocnik ds. HAL I HAZ – hm. Alicja
Przybyłowic, Zastępca ds. pracy z kadrą – hm.
Małgorzata Janicka, Zastępca ds. programu –
hm. Joanna Lewandowska, Namiestnik Zuchowy – phm. Monika Mielcarek, Namiestnik
Harcerski – phm. Katarzyna Wszelaki, członek
komendy ds. historycznych – hm. Maciej
Banaś, członek komendy ds. organizacyjnych
– hm. Waldemar Dolata, członek komendy ds.
biura – pwd. Halina Kolińska i członek
komendy ds. utworzenia Szczepu Szubin –
pwd. Dawid Jakubiak.
Cele działania Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, w skład
której wchodzi Huﬁec ZHP Pałuki, obejmują:
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, ducho-

wego, emocjonalnego i ﬁzycznego rozwoju
człowieka,
2) nieskrepowane kształtowanie osobowości
człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności,
w tym wolności od wszelakich nałogów,
3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji,
samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4) stwarzanie warunków do nawiązywania i
utrwalania silnych więzi międzyludzkich
ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu
przez cywilizację, kształtowanie potrzeby
kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Więcej informacji o pałuckich harcerzach na
stronie https://paluki.zhp.pl/

20 lecie MAPEI Polska

16 maja 2000 roku powstała MAPEI Polska
sp. z o. o., należąca do Grupy MAPEI – światowego lidera w produkcji klejów i produktów
chemicznych dla budownictwa. Dwie dekady
działalności biznesowej MAPEI w Polsce
zaowocowały stałym wzrostem sprzedaży,
wybudowaniem fabryk w Gliwicach i Barcinie,
stworzeniem stabilnej sieci dystrybucji,
satysfakcją niemal 400 pracowników, zdobyciem zaufania ponad 40 000 wykonawców,
ofertą 500 specjalistycznych produktów i
kilkudziesięcioma prestiżowymi inwestycjami
referencyjnymi MAPEI Polska.
Grupa MAPEI, założona w 1937 roku w
Mediolanie przez Rodolfo Squinzi, jest dzisiaj
światowym liderem w produkcji klejów i
produktów chemicznych dla budownictwa.
Dzięki strategii internacjonalizacji, wprowadzonej w życie w drugiej połowie XX
wieku, grupa może być blisko potrzeb
lokalnych rynków, minimalizując jednocześnie koszty transportu. Grupa MAPEI liczy
obecnie 90 oddziałów i 83 fabryk w 36 krajach
świata. Od samego początku istnienia ﬁrmy
przywią-zywano dużą wagę do działalności
badawczo-rozwojowej, inwestując co roku w
poszukiwanie nowych formuł 5% przychodów
Grupy MAPEI. 70% środków i czasu badaczy
przeznaczane jest na testowanie produktów
ekologicznych i rozwiązań służących zrównoważonemu budownictwu.
Jarosław Drozdowski
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Zakończenie sezonu pływackiego
Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce oraz zawieszeniem działalności sekcji sportowych w Gminie
Barcin, chłopcy i dziewczęta z sekcji pływackiej
BOSiR sp. z o. o. zakończyli sezon 2019/2020.
Zawodnicy i zawodniczki trenujący w Barcińskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w 10 zawodach
pływackich w Lipnie, Wąbrzeźnie, Osielsku,
Inowrocławiu, Wągrowcu, Grudziądzu, Toruniu,
Mogilnie (2) i Barcinie zdobyli 108 medali, w tym 23
złote, 41 srebrnych i 44 brązowe. W minionym
sezonie sekcji pływackiej BOSiR sp. z o. o. udało się
podpisać umowę z oﬁcjalnym partnerem
technicznym TYR Polska – producentem strojów
sportowych i akcesoriów dla pływaków i triathlonistów, zaprezentować najbardziej utytułowanych
sportowców na XIV sesji Rady Miejskiej w Barcinie
oraz zorganizować I Ogólnopolskie zawody
pływackie w Barcinie. W ocenie trenerów pływacy i
pływaczki szkolący się na krytej pływalni w Barcinie,
wykazali się w tym sezonie pełnym zaangażowaniem, determinacją i sumiennością.
Sekcja pływacka w Barcinie powstała w 2013 roku z
inicjatywy Ogniska Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „Sokół” w Barcinie. W latach 2013
– 2015 była ﬁnansowana z budżetu gminy Barcin w
ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji
pozarządowych. W 2017 roku przekształciła się w
„Sekcję pływacką BOSiR Barcin” i otrzymała
licencję Polskiego Związku Pływackiego oraz
Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego.
Aktualnie sekcja skupia kilkudziesięciu pływaków i
pływaczek, z którymi pracują trenerzy Robert
Muszyński, Radosław Sosiński i Marcin Jankiewicz.
Promocją pływania zajmuje się Karolina Andrzejewska ze spółki BOSiR.
Jarosław Drozdowski

Sesja absolutoryjna

W piątek, 24 kwietnia 2020 roku, w trybie
zdalnym odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej
w Barcinie, na której rozpatrzono raport o
stanie gminy oraz podjęto uchwały dotyczące
sprawozdania ﬁnansowego i absolutorium za
2019 rok. Raport o stanie Gminy Barcin za rok
2019 obejmujący podsumowanie działalności

Burmistrza Barcina, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego,
przygotowany został przez zespół koordynowany przez Grzegorza Smolińskiego.
Dokument zatwierdzony 10 kwietnia br. przez
burmistrza Michała Pęziaka przedłożony

został Radzie Miejskie w Barcinie oraz udostępniony mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom za pośrednictwem Internetu. Po
zakończeniu debaty nad raportem o stanie
gminy za 2019 rok, radni udzielili Burmistrzowi
Barcina wotum zaufania. Następnie Rada
Miejska rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie ﬁnansowe gminy Barcin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
Konsekwencją dwóch podjętych uchwał oraz
zapoznania się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
informacją o stanie mienia gminy oraz
aprobującym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, była decyzja o udzieleniu Burmistrzowi
Barcina Michałowi Pęziakowi absolutorium za
2019 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych, przeciw głosował 1 radny. Burmistrz
Michał Pęziak podziękował za udzielenie
absolutorium i przyjęcie sprawozdania oraz
podzięko-wał za współpracę radnym, kadrze
kierowniczej i pracownikom urzędu, kierownikom i pracownikom wszystkich gminnych
instytucji i sołtysom. Przewodni-czący Rady
Miejskiej Janusz Wojtkowiak gratulując
burmistrzowi uzyskania absolutorium zacytował fragment opinii RIO: „Budżet gminy
Barcin został wykonany nie tylko zgodnie z
planem, ale również zgodnie z prawem,
rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przyjętymi
celami.”

5

Współpraca ze stowarzyszeniami

W marcu 2020 roku Referat Edukacji, Spraw
Społecznych i Promocji przygotował oraz
opublikował Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Barcin z
organizacjami pozarządowymi i z nimi
zrównanymi na 2019 rok. W dokumencie
podsumowano ﬁnansową i pozaﬁnansową
współpracę pomiędzy samorządem lokalnym
a podmiotami społecznymi w ubiegłym roku.
Samorząd przeprowadził jeden otwarty
konkurs ofert i udzielił jedenastu dotacji o
łącznej wartości 91.818,00 zł. Jednym z zadań
publicznych zrealizowanych w 2019 roku był
projekt Towarzystwa Miłośników Miasta i
Gminy pod tytułem: „100 lat w Niepodległej
Polsce”. Przedsięwzięcie z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego obejmowało organizację pleneru malarskiego „Barcin malowany – w 100lecie odzyskania Niepodległości” i Pikniku
pod Górą św. Wojciecha oraz wydanie książki
„Powstańcy tej ziemi. Powstańcy wielkopolscy 1918-1919 spoczywający na cmentarzu
w Barcinie” pod redakcją Zoﬁi Drzewieckiej i
Barbary Chojnowskiej. Całość kosztowała
16361,46 zł, w tym 90% doﬁnansowania z
budżetu gminy Barcin. Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy powstało w 2008 roku
z inicjatywy Zdzisława Bokwy. Cele stowarzyszenia obejmują:
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1) dokładne poznanie i udokumentowanie
historii Miasta i Gminy Barcin,
2) upowszechnianie i propagowanie wiedzy i
informacji o Mieście i Gminie Barcin,
3) inicjowanie i popieranie badan naukowych
związanych z Miastem i Gmina Barcin,
4) promocja Miasta i Gminy Barcin,
5) szerzenie i umacnianie postaw oraz działań
służących mieszkańcom i rozwojowi Miasta i
Gminy Barcin,
6) działalność wychowawcza związana z
historia i tradycjami Miasta i Gminy Barcin,
7) podtrzymywanie i zachowanie dziedzictwa
kulturowego Miasta i Gminy Barcin,
8) działalność kulturalna i edukacyjnooswiatowa służąca Miastu i Gminie Barcin.
Zarząd organizacji tworzą Prezes Teresa
Kaczmarek, Wiceprezes Grzegorz Smolinski,
Skarbnik Grażyna Szafraniak, Sekretarz
Barbara Chojnowska oraz Lidia Kowal, Jerzy
Kosmalski (do 04.05.2020r.) i Artur Jakubowski. Kontrolę nad działalnością towarzystwa
sprawują Danuta Wesołowska, Halina Hajdyła
i Andrzej Jankowski z Komisji Rewizyjnej. Do
najwaznieszych osiągnięć stowarzyszenia
należy organizacja widowisk historycznoreligijnych związanych z Legendą o Świętym
Wojciechu i wydanie kilku publikacji
utrwalających pamięć o mieście i jego
mieszkańcach.
Jarosław Drozdowski

Remont drogi
powiatowej
w Wolicach
23 kwietnia 2020 roku Wojewoda KujawskoPomorski Mikołaj Bogdanowicz spotkał się przedstawicielami samorządów powiatowych i gminnych z
regionu i poinformował o doﬁnansowaniu zadań z
rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.
Symboliczne czeki przekazano przy pomocy łączy
internetowych. Powiat Żniński otrzymał 317 509,00 zł
na projekt „Poprawa bezpieczeństwa polegająca na
remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w
m. Wolice”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 635
019,81 zł. W okresie od czerwca do września 2020 roku
zaplanowano wyremontowanie drogi na odcinku 1,620
km od starej szkoły do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia”. W 2019 roku Gmina Barcin i Powiat
Żniński współﬁnansowały budowę chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w
miejscowości Wolice o długości 1,620 km. Celem
głównym Funduszu Dróg Samorządowych jest
przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym,
stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do
poprawy poziomu życia obywateli. W 2020 roku rząd
przeznaczył na doﬁnansowanie zadań realizowanych
przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego 154,6 mln zł, które pozwolą na przebudowę 78 km
powiatowych i 149 km gminnych.
Jarosław Drozdowski

Z nami łatwiej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w
Polsce stowarzyszeniem, tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,
którego tradycje i dorobek sięgają 1919 roku.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Barcinie powstało
w 1964 roku. Na przestrzeni półwiecza utworzono
koło pomocy dzieciom niepełnosprawnym (1980),
prowadzono świetlice i plac zabaw, powstało
środowiskowe ognisko wychowawczo-terapeutyczne (1994), działał klub w Wapiennie, organizowano imprezy integracyjne, wypoczynek letni i
zimowy, obozy wędrowne i turnusy rehabilitacyjne,
zapewniano najmłodszym pomoc logopedy,
psychologa, socjoterapeuty, rehabilitanta i pedagoga. W 2019 roku Miejsko-Gminny Oddział TPD w
Barcinie kontynuował cykl zajęć terapeutycznych
dla grupy niepełnosprawnych podopiecznych w
wieku od 2 do 18 lat, ich zdrowych rówieśników oraz
rodziców i opiekunów. W ramach projektu „Z nami
łatwiej” zorganizowano zajęcia specjalistycznoterapeutyczne z pedagogiem specjalnym-kynoterapeutą poprawiające sprawność ﬁzyczną, intelektualną i komunikację dzieci niepełnosprawnych z
rówieśnikami i rodzinami. Celem programu było
wdrożenie zdrowego stylu życia, działań opiekuńczo-wychowawczych i proﬁlaktycznych. Zorganizowano kynoterapię z psem labradorem, zajęcia
ogólnorozwojowe, rekreacyjno-sportowe i manualno-plastyczne, które umożliwiły niepełnosprawnym poznawanie otaczającego świata za pomocą
zmysłów, doświadczanie smaków, barw, dźwięków i obrazów. Zajęcia rozwojowe były doskonałą
formą integracji i pozwoliły na utrzymanie właściwej kondycji. Na realizację zadania publicznego „Z
nami łatwiej” z udziałem pedagoga specjalnego,
sympatyków i wolontariuszy udzielono dotację z
budżetu gminy Barcin na 2019 rok w wysokości
4076 zł. Całkowity koszt programu wyniósł 8328,25
zł, a środki przeznaczono na wynagrodzenie
kynoterapeuty, zakup materiałów i urządzeń do
zajęć, obsługę zadania i księgowość.
W XXI wieku TPD Barcin współpracowało z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i
Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, KujawskoPomorskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorem
Oświaty w Bydgoszczy, Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską
Fundacją Dzieci i Młodzieży, Fundacją im. Stefana
Batorego, Polską Akcją Humanitarną i Fundacją
Tesco oraz Starostwem Powiatowym w Żninie i
Urzędem Miejskim w Barcinie. Aktualnie Oddział

Miejsko-Gminny TPD reprezentują prezes Romana
Chęś, skarbnik Agnieszka Błaszczyńska i wiceprezes Anna Parczewska.
Celem Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w którego
Zarządzie działa Romana Chęś, jest troska o jakość
warunków życia dziecka, jego wszechstronny
rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i
godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
 tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy
dzieciom i ich rodzicom,
 przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i
ekologicznym, upowszechnianie zdrowego
stylu życia, kultury ﬁzycznej i sportu, zachowań
proekologicznych,
 ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem
społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym
wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją
oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,











pomoc dzieciom – oﬁarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz oﬁarom przestępstw,
inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza
rodziną, upowszechnianie prorodzinnego
modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa,
podejmowanie działa zmierzających do
poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,
łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,
wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci
niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i
wychowania obywatelskiego dzieci.
Jarosław Drozdowski

Fotowoltaika w Gminie Barcin
28 kwietnia br. Burmistrz Barcina Michał Pęziak i
przedsiębiorca Jolanta Sekuła podpisali umowę
dotyczącą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa
instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin”. JSB
Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina
przyjęła do wykonania roboty polegające na
dostawie wraz z montażem 33 szt. kompletnych
mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi elementami instalacji zgodnie z opracowanymi projektami wykonawczymi. Zadaniem
wykonawcy jest również przygotowanie i złożenie
wniosków o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej
do sieci u dostawcy (operatora) sieci energetycznej
właściwej dla lokalizacji instalacji w Wolicach,
Barcinie Wsi, Piechcinie, Mamliczu, Barcinie, Pturku,
Kani, Aleksandrowie, Zalesiu Barcińskim i Józeﬁnce.
Wartość inwestycji wynosi 880.838,31 zł, a jej

zakończenie zaplanowano na 27.07.2020 r.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przez cały okres
zadania inwestycyjnego od dnia podpisania
umowy, do zakończenia, rozliczenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót oraz w trakcie
przeglądów gwarancyjnych, zlecono ﬁrmie
ARTTECH Artura Pietruszewskiego z Barcina. Koszt
usługi wynosi 7.800 zł.
Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w
Gminie Barcin” jest współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
Działania 3.1 – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –
2020.
Jarosław Drozdowski
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Druga edycja „Wspólnie dla regionu”
Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim ogłosiła wyniki drugiej edycji programu grantowego „Wspólnie dla regionu”, którego celem
jest wspieranie rozwoju społeczności
lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia. Z
okazji 25 lecia Lafarge w Polsce Fundacja
LafargeHolcim przyznała 25 grantów (na 174
zgłoszenia) na inicjatywy:
 dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzania
wiedzy w tym zakresie,
 polegające na zagospodarowaniu przez
społeczności lokalne wspólnej przestrzeni
oraz poprawie jej estetyki i funkcjonalności,
 z obszaru proﬁlaktyki i promocji zdrowia
oraz bezpieczeństwa, a także edukacji w
tym zakresie.
 Pięć grantów traﬁło do organizacji i
instytucji działających na terenie Miasta i
Gminy Barcin:
1. Stowarzyszenie „Umysł Fascynacja Odkrywanie – UFO” w Barcinie – „Lokalny Punkt
Aktywności Ekologicznej, czyli Zielona klasa”.

2. Stowarzyszenie „Otwarte umysły” w
Barcinie – „Zielony zakątek – inna przestrzeń
do nauki oraz spędzania czasu wolnego na
świeżym powietrzu”.
3. Sołtys Sołectwa Sadłogoszcz – „Zielona
strefa nad rozlewiskiem”.
4. Zespół Szkół w Barcinie – „Moje miasto,
moja szkoła to mój drugi dom”.
5. Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie –
„Orientacja zawodowa – szansa na lepszą
przyszłość”.
Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim została
powołana przez spółki Lafarge Cement S.A.
oraz Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o., aby
wspierać społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce. Misją
Fundacji jest rozwijanie potencjału społecznego poprzez inspirowanie mieszkańców do
podejmowania inicjatyw, które pomagają
tworzyć lepsze warunki życia. “Wspólnie”
angażuje i zachęca społeczności do działania.
Fundacja realizuje misję poprzez kompleksowe, długoterminowe programy, które
wprowadzają trwałe zmiany i generują
wymierne rezultaty dla społeczności.
Jarosław Drozdowski

Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2019
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im.
Jakuba Wojciechowskiego wygrała XII edycję
konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019”
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa, a jego organizatorzy przeanalizowali aktywność biblioteki, jej kreatywność i
konsekwencję w działaniu za cały 2019 rok. Jury
konkursu pod przewodnictwem Bożeny Chlebickiej-Abramowicz, Zastępcy Dyrektora Biblioteki
Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w
Warszawie, doceniło realizację projektów i
organizację blisko 700 spotkań z udziałem 14.274
użytkowników, wzrost o 5,28% zarejestrowanych
czytelników, zwiększenie ilości wypożyczeń o 4,3%
i odwiedzin w wypożyczalniach o 16,99% oraz
zdobycie po raz czwarty tytułu najlepszej
biblioteki w Polsce w IX Rankingu bibliotek
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podkreśliło:
„Charakterystyczną cechą działalności barcińskiej
biblioteki jest bogata i różnorodna oferta zajęć i
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz
integracyjnych skierowanych do wszystkich grup
wiekowych i inspirująca do aktywnego uczestnictwa w kulturze.” W ogólnopolskim konkursie
SBP drugą nagrodę zdobyła Miejska Biblioteka
Publiczna we Wrocławiu, a trzecia nagroda traﬁła
do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
Jarosław Drozdowski
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Potraktuj poważnie cukrzycę
Koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Barcinie wspierane ﬁnansowo
przez Gminę Barcin walczy z wyzwaniami
stawianymi przez cukrzycę – niezakaźną
epidemię XXI wieku. Pod hasłami „Cukrzyca
nie odpuszcza”, „Skutki niewiedzy – cukrzyca”, „Zmień styl życia. Dieta i ruch – a
cukrzyca cię ominie”, „Cukrzyca – skutki nie
wyregulowania cukrów w krwi” i „Nie lękaj się
– z cukrzycą można żyć” Koło terenowe PSD
w Barcinie zrealizowało zadania publiczne
związane z działalnością edukacyjną i proﬁlaktyczną w zakresie cukrzycy. Stowarzyszenie skupiające się na ochronie i promocji
zdrowia, swoją ofertę kieruje zarówno do
członków i sympatyków PSD jak i mieszkańców wspólnoty samorządowej. Systematyczne spotkania w Barcinie i Piechcinie,
dystrybucja fachowej prasy i nowinek medycznych, udział w ogólnopolskim sympozjum diabetologicznym czy imprezy
integracyjno-wypoczynkowe spajają środowisko cukrzyków. Badania przesiewowe
poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego,
wykrywanie osób chorych i zagrożonych
cukrzycą, pomoc dyplomowanej pielęgniarki,
prelekcje kosmetyczki i wykłady lekarza
podnoszą świadomość zdrowotną i potrzebę
dbania o siebie w społeczności lokalnej. Od
2009 roku Prezesem Koła PSD w Barcinie jest
pan Zygmunt Wiśniewski. Od 10 maja 2019
roku wspierają go zastępca Irena Ciemniak,
sekretarz Halina Hajdyła, skarbnik Zenon
Wawryk oraz członkowie zarządu Róża

Orzechowska, Ewa Mazur i Eugeniusz Antczak. W 2020 roku barcińscy diabetycy
apelują „Potraktuj poważnie cukrzycę”. Cele
działania Oddziału Wojewódzkiego Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy,
w skład którego chodzi Koło terenowe PSD w
Barcinie, obejmują:
1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych
na cukrzycę,
2) inspirowanie zmian w systemie prawnym,
mających na celu ułatwienie chorym dostępu
do leczenia i rehabilitacji,
3) działanie na rzecz promocji zdrowia i
przeciwdziałania uzależnieniom,
4) reprezentowanie interesów członków
stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę
wobec władz państwowych i samorządowych,
5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa,
6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac
rozwojowych w zakresie diabetologii,
7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym
pomocy społecznej diabetykom i rodzicom
nieletnich diabetyków,
8) działanie na rzecz integracji środowiska
diabetyków i osób niepełnosprawnych.
Gmina Barcin od kilku lat ﬁnansuje również
świadczenie porad diabetologicznych w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Barcinie.
Jarosław Drozdowski

