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Ariaci w MDKu

Badania dowodzą, że statystyczny 
Polak do opery idzie raz na 150 lat. 
Udając się na spektakl "Ariaci", 
będzie można... mieć to z głowy. 
Tak rozpoczął się program kaba-
retu Hrabi, który odwiedził Barcin 
16 września. Artyści pierwotnie 
mieli wystąpić w marcu ale ze 
względu na pandemie występ 
należało przełożyć. Teraz aby 
zachować wszystkie przepisy 
sanitarne i jednocześnie pomie-
ścić wszystkich gości zdecydo-
wano się na dwa pokazy. Co do 
samego spektaklu to kto zna 
kabaret Hrabi ten wie, że to 
esencja wzięta z kilku najwię-
kszych polskich kabaretów wszys-
tkich pokoleń a na pewno jeden z 

najlepszych i najbardziej cenio-
nych zespołów kabaretowych. 
Oprócz tego że bawią, potrafią 
także skłonić do refleksji i wykrze-
sać z widza emocje jakich na 
pewno się nie spodziewa. Kabaret 
Hrabi to także bardzo starannie 
przygotowane teksty i popis do-
skonałej gry aktorskiej. Artyści od 
lat utrzymują wysoki poziom 
prezentowanego humoru, który 
przypada do gustu każdemu, bez 
względu na wiek, płeć czy po-
glądy. 16 września Hrabi oraz to-
warzyszący im Czesław Jakubiec 
udowodnili, że opera może być dla 
człowieka zrozumiała, poucza-
jąca, wzruszająca, a nawet zaba-
wna

Zdjęcia na str. 2
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Być kobietą
Nowa edycja Ogólnopolskiego 

Festiwalu Forma już niebawem bo 
10 października. Za nami jednak 
kolejny koncert z cyklu „Po For-
mie”.  Do wspólnej  podróży 
zaprosiła zebranych Katarzyna 
Dmoch. Absolwentka Akademii 
Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, 
laureatka nagrody głównej na 
XXXIII Festiwalu Szkół Teatral-
nych za role w spektaklach „Wese-
le” w reż. Moniki Strzępki oraz 
„Lew na ulicy” w reż. Cezarego 
Ibera. Podczas recitalu aktorka 
przyjrzała się różnorodnej, nie-
jednoznacznej naturze kobiety. 
Koncert zatytułowany był „Być 
kobietą” 

Historia życiem pisana

Kolejne ciekawe spotkanie za 
nami. Wczoraj w barcińskiej biblio-
tece gościła Katarzyna Rodzie-
wicz - kobieta wielu pasji i zaintere-
sowań, ale także - a może przede 
wszystkim - właścicielka Dworu 
Marzeń w Sielcu. Dwór był nie-
gdyś własnością rodziny Unru-
gów, z której pochodzi admirał 
floty Józef Unrug, człowiek o pa-
sjonującym życiorysie. Po zakupie 

dworu w Sielcu pani Katarzyna 
wraz z rodziną stworzyła tu Dwór 
Marzeń z jedynym w Europie mu-
zeum poświęconym tej wybitnej 
postaci. Jak sama mówi żarto-
bliwe, to taki "dom publiczny" bo 
jest zarówno muzeum z setkami 
ciekawych eksponatów oraz 
domem mieszkalnym. Podczas 
wczorajszego spotkania Katarzy-
na Rodziewicz opowiedziała wiele 

ciekawostek na temat nie tylko 
admirała, także m.in. historii 
domu i znajdujących się w nim 
eksponatów. Spotkanie zorgani-
zowano w ramach projektu 
"Historia życiem pisana - o biogra-
fiach w bibliotece".

                                                J. Bejma

XII Puchar Prezesa
W niedzielne przedpołudnie, 13 

września 2020 roku, 11 wędkarzy z Koła 
Nr 71 PZW w Barcinie rywalizowało o 12 
Urodzinowy Puchar Prezesa. Słone-
czna pogoda i spokojna woda sprzyjała 
wędkującym na rzece Noteć w Barcinie 
i po czterech godzinach przyniosła 
znakomite rezultaty. Najskuteczniejszy 
był Dawid Krawczyk, który zdobył 8210 
pkt. i wyprzedził na podium Mirosława 
Noska – 7630 pkt. oraz Sławomira Cudo 
– 7490 pkt. Dalsze miejsca zajęli 
Ryszard Kokocha – 6460 pkt., Walde-
mar Nosek – 5130 pkt., Janusz Kwiatko-
wski – 4790 pkt., Andrzej Wiśniewski – 
4730 – pkt., Jan Kokocha – 4570 pkt., 

Jarosław Drozdowski – 3270 pkt., 
Henryk Jendrzejczak – 3230 pkt. i 
Michał Jendrzejczak – 3120 pkt. W 
organizowanym od 2009 roku cykli-
cznym konkursie wędkarskim Dawid 
Krawczyk zdobył główne trofeum po 
raz czwarty i jest samodzielnym lide-
rem. Do tej pory po trzy puchary wygra-
li Jan Kokocha i Tomasz Słomowicz, a 
po jednym Radosław Walczak i Miro-
sław Nosek. Konkurs odbył się za zgodą 
prezesa Gospodarstwa Rybackiego 
Łysinin sp. z o.o. i zakończył urodzino-
wym toastem.

Jarosław Drozdowski
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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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30 lecie Piechcińskiego 
Bractwa Kurkowego

W sobotę, 5 września 2020 roku, 
w Piechcinie odbył się jubileusz 
XXX-lecia powstania Piechciń-
skiego Bractwa Kurkowego i 30-ty 
turniej strzelecki „O Puchar Pałuk” 
pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Barcina Michała Pęziaka. 
Jubileuszowe uroczystości rozpo-
częła dziękczynna Msza Święta w 
kościele pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej i św. Barbary, odpra-
wiona przez proboszcza parafii ks. 
prałata Stefana Balcerzaka. Po 
eucharystii nastąpił przemarsz 
uczestników święta, pocztów 
sztandarowych i Regionalnej Orkie-
stry „Kujawy” na strzelnicę bracką. 
W siedzibie stowarzyszenia przy ul. 
Radłowskiej po powitaniu gości, 
oficjalnych wystąpieniach, wrę-
czeniu medali i odznaczeń, roze-
grano turniej strzelecki „O Puchar 
Pałuk” z udziałem przedstawicieli 
bractw z Piechcina, Kcyni, Nakła, 
Czarnkowa, Solca Kujawskiego, 
Margonina, Poznania, Torunia, 
Gołańczy i Żnina. Indywidulnie 
rywalizowano o Tarczę Burmistrza, 
Tarczę Bracką, Tarczę Urodzinową 
marszałka Andrzeja, Tarczę Bufe-
tową, Kura i w strzelaniu z pistoletu 
sportowego kal. 5,6 mm. Druży-
nowy XXX Puchar Pałuk zdobyli 
gospodarze z PBK w składzie Mar-
cin Kornalewicz, Roman Kowalczyk 
i Grzegorz Zych. Burmistrz Michał 
Pęziak wyraził uznanie za 30 lat 
kultywowania historycznych trady-
cji kurkowych bractw strzeleckich, 
popularyzacji tradycji narodowych i 

dziejów oręża polskiego, patrio-
tyczno-obronnego wychowania 
dzieci i młodzieży, działalności 
sportowej i kulturalnej. Szczególne 
podziękowania włodarz gminy 
skierował do Czesław Michalskie-
go, założyciela Piechcińskiego Brac-
twa Kurkowego i Zasłużonego dla 
Gminy Barcin. Lokalne władze 
samorządowe doceniają zasługi i 
dorobek stowarzyszenia związany 
z  p ie lęgnowaniem ideałów i 
zwyczajów brackich, podnosze-
niem umiejętności strzeleckich 
członków bractwa, działalnością w 
Zjednoczeniu Kurkowych Bractw 
Strzeleckich Rzeczypospolitej 
Polskiej i współpracą z Europejskim 
S t o w a r z y s z e n i e m  S t r z e l c ó w 
Historycznych. Piechcińskie Brac-
two Kurkowe zostało założone 27 

listopada 1990 roku jako sekcja 
strzelecka Koła Ligi Obrony Kraju. 
Obecnie zarząd stowarzyszenia 
tworzą Starszy Bractwa Piotr Frąt-
czak, Podskarbi Barbara Wawryk, 
Sekretarz Lucyna Znaniecka, Mar-
szałek Andrzej Borowiak i Faryniarz 
Andrzej Wiśniewski. W komisji rewi-
zyjnej zasiadają Tadeusz Ruciński, 
Eugeniusz Ankiel i Aleksandra Mi-
halska. Królem Kurkowym PBK AD 
2020 jest brat Waldemar Wudniak.

                     
Jarosław Drozdowski
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30 lecie Piechcińskiego 
Bractwa Kurkowego

W sobotę, 5 września 2020 roku, 
w Piechcinie odbył się jubileusz 
XXX-lecia powstania Piechciń-
skiego Bractwa Kurkowego i 30-ty 
turniej strzelecki „O Puchar Pałuk” 
pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Barcina Michała Pęziaka. 
Jubileuszowe uroczystości rozpo-
częła dziękczynna Msza Święta w 
kościele pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej i św. Barbary, odpra-
wiona przez proboszcza parafii ks. 
prałata Stefana Balcerzaka. Po 
eucharystii nastąpił przemarsz 
uczestników święta, pocztów 
sztandarowych i Regionalnej Orkie-
stry „Kujawy” na strzelnicę bracką. 
W siedzibie stowarzyszenia przy ul. 
Radłowskiej po powitaniu gości, 
oficjalnych wystąpieniach, wrę-
czeniu medali i odznaczeń, roze-
grano turniej strzelecki „O Puchar 
Pałuk” z udziałem przedstawicieli 
bractw z Piechcina, Kcyni, Nakła, 
Czarnkowa, Solca Kujawskiego, 
Margonina, Poznania, Torunia, 
Gołańczy i Żnina. Indywidulnie 
rywalizowano o Tarczę Burmistrza, 
Tarczę Bracką, Tarczę Urodzinową 
marszałka Andrzeja, Tarczę Bufe-
tową, Kura i w strzelaniu z pistoletu 
sportowego kal. 5,6 mm. Druży-
nowy XXX Puchar Pałuk zdobyli 
gospodarze z PBK w składzie Mar-
cin Kornalewicz, Roman Kowalczyk 
i Grzegorz Zych. Burmistrz Michał 
Pęziak wyraził uznanie za 30 lat 
kultywowania historycznych trady-
cji kurkowych bractw strzeleckich, 
popularyzacji tradycji narodowych i 

dziejów oręża polskiego, patrio-
tyczno-obronnego wychowania 
dzieci i młodzieży, działalności 
sportowej i kulturalnej. Szczególne 
podziękowania włodarz gminy 
skierował do Czesław Michalskie-
go, założyciela Piechcińskiego Brac-
twa Kurkowego i Zasłużonego dla 
Gminy Barcin. Lokalne władze 
samorządowe doceniają zasługi i 
dorobek stowarzyszenia związany 
z  p ie lęgnowaniem ideałów i 
zwyczajów brackich, podnosze-
niem umiejętności strzeleckich 
członków bractwa, działalnością w 
Zjednoczeniu Kurkowych Bractw 
Strzeleckich Rzeczypospolitej 
Polskiej i współpracą z Europejskim 
S t o w a r z y s z e n i e m  S t r z e l c ó w 
Historycznych. Piechcińskie Brac-
two Kurkowe zostało założone 27 

listopada 1990 roku jako sekcja 
strzelecka Koła Ligi Obrony Kraju. 
Obecnie zarząd stowarzyszenia 
tworzą Starszy Bractwa Piotr Frąt-
czak, Podskarbi Barbara Wawryk, 
Sekretarz Lucyna Znaniecka, Mar-
szałek Andrzej Borowiak i Faryniarz 
Andrzej Wiśniewski. W komisji rewi-
zyjnej zasiadają Tadeusz Ruciński, 
Eugeniusz Ankiel i Aleksandra Mi-
halska. Królem Kurkowym PBK AD 
2020 jest brat Waldemar Wudniak.

                     
Jarosław Drozdowski
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Kolejowy list intencyjny
Burmistrz Barcina Michał Pę-

ziak i Burmistrz Pakości Zygmunt 
Groń podpisali list intencyjny, w 
którym zadeklarowali podjęcie 
wspólnych działań  na rzecz pono-
wnego uruchomienia kolejowych 
połączeń pasażerskich na linii 
Inowrocław – Barcin przez Pakość 
a docelowo na linii Inowrocław – 
Żnin. W prowadzanych od czer-
wca br. rozmowach na temat 
kolei, uczestniczył poseł Piotr 
Król, Zastępca Przewodniczącego 
sejmowej Komisji Infrastruktury i 
inicjator przedsięwzięcia Marek 
Knop, Radny Powiatu Inowro-

cławskiego. W sprawę zaanga-
żował się poseł Łukasz Schreiber, 
Minister-Członek Rady Ministrów i 
Przewodniczący Komitetu Stałe-
go Rady Ministrów. W ostatnim 
spotkaniu samorządowców ucze-
stniczył także przedstawiciel Gmi-
ny Żnin. W efekcie wniosek do 
programu rządowego Kolej + 
został złożony przez Gminę Żnin – 
jedyną na terenie Powiatu Żniń-
skiego, w której, zgodnie z zasa-
dami, leży miasto liczące powyżej 
10 tys. mieszkańców. Samorzą-
dowcy z Barcina, Pakości i Żnina 
czekają na rozstrzygnięcie naboru 

wniosków do Programu Uzupeł-
niania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej Kolej +. 
Przywrócenie ruchu pasażer-
skiego na linii kolejowej nr 206 z 
Inowrocławia do Żnina ułatwiłoby 
mieszkańcom dojazd do miast 
powiatowych i wojewódzkich w 
regionie.

Jarosław Drozdowski

List gratulacyjny kuratora
Kujawsko-Pomorski Kurator 

Oświaty pan Marek Gralik wysto-
sował do Dyrektora Zespołu Szkół 
w Barcinie pani Marzeny Wolskiej 
l ist,  w którym pogratulował 
społeczności Szkoły wysokiej 
zdawalności egzaminu matu-
r a l n e g o  w  r o k u  s z k o l n y m 
2019/2020 oraz wyników z po-
szczególnych przedmiotów, które 
świadczą o skuteczności działań 
na rzecz jakości  kształcenia 
realizowanych przez nauczycieli i 
kadrę kierowniczą. Przekazując 
list gratulacyjny starszy wizytator 
pani Grażyna Szymańska pokre-
śliła, że kurator docenił zaanga-
żowania wszystkich członków 
społeczności szkolnej i wspólny 
sukces grona pedagogicznego, 
uczniów oraz rodziców, a także 
życzył, aby nauka była nie tylko 
formą spełniania ambicji, ale 
przede wszystkim życiową przy-
godą, dającą wiele zadowolenia i 
satysfakcji. W 2020 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym w Barcinie do 
egzaminu dojrzałości przystąpiło 
16 osób. Maturę zdali wszyscy 

uczniowie, a najlepsze wyniki z 
czterech przedmiotów obo-
wiązkowych uzyskali Jakub Dre-
żewski, Karol Kaśków i Maria 
Wolska. Najzdolniejszy licealista 
Jakub Dreżewski, stypendysta 
premiera i marszałka, uzyskał 
wynik 100% z języka angielskiego 

oraz 90% z informatyki, w obydwu 
p r z e d m i o t a c h  n a  p o z i o m i e 
rozszerzonym.

Jarosław Drozdowski

Samorządowa karta nr 900
Pełnomocnik Burmistrza Bar-

cina ds. programu „Duża Rodzina 
z Barcina” wydał kartę z numerem 
900, potwierdzającą udział w 
samorządowym programie dla 
rodzin 3+. Od 2014 roku władze 
lokalne wspierają rodziny wielo-
dzietne, starając się zwiększać 
szanse rozwojowe i życiowe dzieci 
oraz młodzieży wychowującej się 
w tych rodzinach i promować 
wielodzietność. Gmina Barcin do-
ceniając rodziny wychowujące 
liczne potomstwo, podejmuje 
działania zmierzające do budo-
wania pozytywnego wizerunku 
r o d z i n y  w i e l o d z i e t n e j  o r a z 
zachęca rodziców do posiadania 
większej ilości dzieci, stara się 
przeciwdziałać niekorzystnym 
z jawiskom demograficznym 
związanym z ujemnym przy-
rostem naturalnym. W samorzą-
dowym programie wsparcia 
rodzin uczestniczą: Barciński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z i

o . o . ,  M i e j s k i  D o m  K u l t u r y , 
SPRINT-TRANS Michała Pipina, 
F O T O N I K A  W i e s ł a w a 
Szafraniaka, Sklep obuwniczy 
„ROXI” Arlety Grzempczyńskiej, 
Zakład fryzjerski Lidii Kawczyń-
skiej i Hotel Milena w Milówce 
oraz Gmina Barcin. Beneficjenci 
programu „Duża Rodzina  z 
Barcina” mogą liczyć na zniżki 

przy zakupie biletu na basen, 
korzystaniu ze sprzętu wodnego i 
rowerów, usług domu kultury, 
opłatach za żłobek i przedszkole 
oraz otrzymać ulgi handlowe u 
kilku prywatnych przedsiębior-
ców.

Jarosław Drozdowsk

Podziękowania od Sampo
W piątek, 4 września 2020 roku, 

w trakcie XXI sesji Rady Miejskiej 
w Barcinie Prezes Pomorsko-
Kujawskiego Zrzeszenia Samopo-
mocy Obywatelskiej  Sampo w 
Barcinie Włodzimierz Osuch po-
dziękował dziewięcioro radnym 
za wsparcie, aktywną współpracę 
i  wieloletnią pomoc w realizacji 
zadań publicznych, dofinan-
sowanych z budżetu gminy Bar-
cin. Okolicznościowe listy z wyra-
zami uznania trafiły do Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Janusza Wojtkowiak i  Wice-
przewodniczącego Pawła Rataj-
czaka oraz radnych Rady Miejskiej 
w Barcinie Ewy Kołodziejskiej, 
Agnieszki Gaczkowskiej, Agnie-
szki Suleckiej, Piotra Niestatka, 

Remigiusza Paszkieta, Rafała 
Rydlewskiego i Jarosława Kuchar-
skiego. Pomorsko-Kujawskie 
Zrzeszenie Samopomocy Obywa-
telskiej  Sampo powstało w 1992 
roku w celach: rozwijania i upo-
wszechniania różnorodnych form 
niesienia pomocy obywatelom dla 
poprawy warunków ich życia i pra-
cy, wyzwalania wśród obywateli 
własnej inwencji  i  przedsię-
biorczości w zaspokajaniu po-
trzeb materialnych, społecznych i 
kulturalnych, współpracy i po-
pularyzowania działalności pod-
miotów i instytucji realizujących 
zadania z zakresu samopomocy 
obywatelskiej, przeciwdziałania 
bezrobociu oraz ochrony intere-
sów emerytów i  rencistów, 

rozwijania różnorodnych form 
działalności społeczno-kultural-
nej, socjalno-bytowej i gospodar-
czej o dużym zainteresowaniu i 
poparciu obywatelskim, organi-
zowania imprez kulturalno-oświa-
towych i sportowo rekreacyjnych 
oraz konkursów, szkoleń i poka-
zów, udzielania doraźnej lub stałej 
pomocy w postaci materialnej i 
niematerialnej.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcie na str. 4
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Jarosław Drozdowski
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Udane starty sekcji lekkoatletycznej
We wrześniu 2020 roku zawo-

dniczki i zawodnicy sekcji lekko-
atletycznej Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o. wy-
startowali w XXVI Ogólnopolskim 
Finale Czwartków Lekkoatle-
tycznych w Łodzi oraz Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików we Włocławku. Zawody w 
Łodzi, zorganizowane w dniach 5-
6 września br. przez Stowarzy-
szenie „Sport Dzieci i Młodzieży”, 
uważane są za nieoficjalne Mis-
trzostwa Polski Dzieci do lat 14. 
Owocem pracy trenera Andrzeja 
Luzaka są 3 medale oraz 3 miejsca 
w ścisłych finałach. Złotą meda-
listką w biegu na dystansie 300 
metrów i Mistrzynią Polski została 
Olga Jankowska (2009), uzysku-
jąc w finale wynik 46,44s. (czas z 

biegu eliminacyjnego - 46,02s. 
rekord życiowy). Kinga Popielarz 
zajęła w tej konkurencji 9. miejsce 
z wynikiem 50.39s (PB). Srebrny 
medal w pchnięciu kulą wywal-
czyła Amelia Cholewińska (2007), 
posyłając ją na odległość 9.70 
metra. Brązowym medalistą na 
dystansie 300 metrów został 
ubiegłoroczny mistrz Aleksander 
Grześkowiak (2008), który uzy-
skał wynik 45,04s. W ścisłym 
finale wystąpił także Wiktor Czy-
żewski (2011), zajmując 5. miejsce 
w biegu na 60 metrów z wynikiem 
9,02s. (=PB). W tej samej konku-
rencji Nikodem Robaczewski 
(2007) zajął 6. miejsce z wynikiem 
7,91s. W skoku w dal na 5. miejscu 
uplasował się Jakub Zakopiec 
(2007), skacząc na odległość 5,05 

metra. W biegu na dystansie 60 
metrów udział wzięły Olga Lewa-
ndowska i Maja Mikołajczak oraz 
Zuzanna Zubel, która rekordem 
życiowym 8,88s. wywalczyła 11. 
miejsce w Polsce. Warto dodać, że 
choć eliminacje i finały odbywały 
się w tym samym dniu, sportowcy 
uzyskali kilka rekordów życio-
wych, a barcińska drużyna zajęła 
14. miejsce w klasyfikacji meda-
lowej. Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w lekkiej 
atletyce we Włocławku zorgani-
zował 12 września br. Kujawsko-
Pomorski Związek Lekkiej Atletyki 
w Bydgoszczy. Sztafeta 4x100m 
w składzie Agata Popielarz, 
Nicola Moritz, Natalia Jorda-
nowska i Julia Krysiak z czasem 
53.96s zdobyła brązowy medal. 

W skoku w dal Nicola Moritz 
osiągnęła wyniki 4.80m i uplaso-
wała się na 4 miejscu, a Julia 
Krysiak była tuż poza ścisłym 
finałem na 9 miejscu. W zawodach 
lekkoatletycznych we Włocławku 
wystartowali również Kacper 
Kucharski w biegu na 60m, Natalia 
Jordanowska w biegu na 600m 
(1:54.17 rekord życiowy), Agata 
Popielarz w biegu 80ppł (13.97 
rekord życiowy) oraz Julia Macina 
w rzucie oszczepem i pchnięciu 
kulą.

Jarosław Drozdowski
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