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W piątek, 16 kwietnia, odbył się
recital w wersji online zatytułowany
„Moje muzyczne fotograﬁe”, którego główną muzyczną bohaterką była
Aleksandra Daukszewicz. Aleksandra
już niejednokrotnie gościła na
deskach naszej sceny – 3 razy brała
bowiem udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki
Aktorskiej FORMA, po raz pierwszy
w 2015 roku, kiedy to za swój występ
otrzymała nominację do udziału w
Studenckim Festiwalu Piosenki w
Krakowie. Dziś, Ola studiuje psychologię i wokalistykę w Poznaniu, nadal
rozwija się muzycznie. Podczas
recitalu przeniosła nas w świat

swoich muzycznych wspomnień:
„Wiele razy podczas przeglądania
rodzinnych albumów zastanawiałam
się nad wartością emocjonalną zgromadzonych w nich zdjęć. Co znaczą dla
mnie, a co dla moich Bliskich? Wielobarwność znaczeń, które możemy im
przypisać jest tym, co ujmuje mnie
najbardziej. Tak samo jest z muzyką,
która porusza w nas najbardziej
delikatne ze strun, przywołuje wspomnienia i pozwala na ich ponowne
przeżywanie. Każdy z nas ma bliskie
swojemu sercu piosenki, które gromadzi w albumie wspomnień.”

Z NASZEJ POCZTY

Odszedł wielki krakowianin
Ta nieoczekiwana śmierć
zasmuciła nie tylko krakowian.
Stanisław Dziedzic cieszył się
zasłużonym uznaniem i wielką
sympatią również poza Krakowem, w tym także u nas. Tu
uczestniczył w wielu spotkaniach,
tym stronom poświęcił też wiele
artykułów. Był naszym serdecznym orędownikiem. Ostatni raz
Bartłomiej Uszko spotkał się z nim
12 stycznia 2019 r. w Mogilnie.
Stanisław Dziedzic, człowiek o
rzadko spotykanej skromności,
wrażliwości i życzliwości, swoim
dorobkiem znacząco wzbogacił
krakowską kulturę, sztukę i naukę.
Był też okazale obecny w życiu
społecznym Krakowa. Bliski
współpracownik prezydenta prof.
Jacka Majchrowskiego, od 2004 r.
kierował Wydziałem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Miasta, a w 2017 r. został dyrektorem Biblioteki Kraków. Pracę
zawodową udanie łączył z wykładami na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym obronił rozprawę
habilitacyjną. W niedawnym wywiadzie Staszek powiedział: - W
świecie rozchwianych wartości,
straszliwej nienawiści, ludzie,
żeby nie zwariować, muszą sięgać
nie po media, tylko po książki.
Dobra książka jest dobrym przyjacielem na trudne czasy.
Stanisław Dziedzic był autorem
kilkunastu książek i ponad tysiąca
publikacji, w tym kilkuset o charakterze naukowym. Zmarł tuż przed
drugim szczepieniem. W środę 21
kwietnia br. uroczyście pożegnano Go na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, na którym
wcześniej spoczął również Tadeusz Malak.
Żegnaj, Staszku!
2

Stanisław Kaszyński

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko,
DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski
WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
tel. 52 383 23 27
www.mdkbarcin.com.pl
ADRES REDAKCJI
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
tel. 52 383 34 48
SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko

3

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
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Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
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ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
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ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
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ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93
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tel. +48 52 383 72 98

Przedszkole w Piechcinie
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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

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
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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
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ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin
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ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin
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88-190 Barcin
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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. 784178-170
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
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Rewitalizacja barcińskiego osiedla

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRAXINUS Spółka z o. o. z
Gniezna prowadzi roboty budowlane
związane z realizacją zadania pn.
„Rewitalizacja centrum osiedla w
Barcinie”. Inwestycja o wartości 3
280 000,00 zł polega na zagospodarowaniu terenu w otoczeniu
Urzędu Miejskiego, Miejskiego Domu
Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu „Zacisze”, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Barcin. Zadaniem
wykonawcy jest również pielęgnacja
nowej zieleni w okresie gwarancyjnym. Projekt uzyskał doﬁnansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi priorytetowej 6. Solidar-

ne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja
obszarów miejskich i ich obszarów
funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje
z zakresu rewitalizacji obszarów
miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 20142020. Jego całkowita wartość wynosi
2 930 465, 00 zł, koszty kwaliﬁkowane kształtują się na poziomie 2 684
065,58 zł, doﬁnansowanie to 1 973
593,42 zł środków unijnych i 268
406,55 zł z budżetu państwa.

Jarosław Drozdowski

Apel do rolników
opryski dopiero po ustaniu lotów pszczół
Ponawia się apel do rolników o
wykonywanie oprysków na polach dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, kiedy już
niewiele pszczół wylatuje z uli.

Przez niewłaściwe opryski giną
pszczoły, które są głównymi zapylaczami roślin i od nich zależy
wielkość plonów.

Dotacje dla orkiestry i towarzystwa
wsparciu sympatyków i wolontariuszy przeprowadzi cykl zajęć
specjalistyczno-terapeutycznych
z pedagogiem specjalnym i kynoterapeutą poprawiających sprawność ﬁzyczną i ntelektualną oraz
komunikację dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami
i rodzinami.

W drugim konkursie ofert dla
organizacji pozarządowych
Burmistrz Barcina Michał Pęziak
przyznał dwie dotacje z budżetu
gminy Barcin na 2021 rok. Regionalna Orkiestra „Kujawy” otrzymała 10.000 zł na zadanie pn.
„Ożywienie muzyczno-kulturalne
Gminy Barcin poprzez zorganizowanie cyklu imprez oraz warsztatów muzycznych” w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowe-

go. Piechcińska orkiestra zaplanowała zajęcia warsztatowe dla
młodzieży, próby i szkolenie dla
członków zespołu, przemarsze
galowe oraz 12 koncertów i występów dla społeczności lokalnej.
Oddział Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zrealizuje projekt pn. „Polisensorycznie z
TPD” z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych,
na który przyznano 5600 zł.
Barcińskie towarzystwo przy

Czerwiec to miesiąc Rywalizacji o
Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jak
nasz kraj długi i szeroki, wskoczymy
na jednoślady, by pokonywać kolejne
dystanse i zbierać kilometry dla
naszych miast. Metropolia Bydgoszcz przygotowała specjalne nagrody
dla tych, którzy zdecydują się kręcić
właśnie dla niej. Jeżeli pokonasz:
 300 km – 599 km dostaniesz
uchwyt na telefon,
 600 km – 999 km otrzymasz
lampę rowerową Kellys,
 1000 km lub więcej będziesz
właścicielem rowerowych okularów polaryzacyjnych Eyen.
Rywalizacja o Puchar Rowerowej
Stolicy Polski rusza 1 czerwca. Aby
bawić się razem z nami wystarczy
pobrać i uruchomić bezpłatną
aplikację Aktywne Miasta dostępną
na Android i iOS. Koniecznie wybierajcie Metropolię Bydgoszcz jako
miasto, dla którego kręcicie kilometry.

Rowerowa Stolica Polski
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Jarosław Drozdowski

Wyniki konkursów kuratora

Uczniowie Bartosz Koliński, Phillip
Dajerling i Aleksander Polak z
Zespołu Szkół w Barcinie oraz
Bartosz Dypolt ze Szkoły Podstawowej nr 1 im dra Stanisława
Krzysia w Barcinie z sukcesami
zakończyli konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora

Oświaty dla uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w
roku szkolnym 2020/2021. Bartosz
Koliński uzyskał tytuł Laureata
konkursu z ﬁzyki oraz tytuły
Finalisty z chemii i języka angielskiego. Phillip Dajerling zdobył
tytuły Finalisty z geograﬁi i języka

angielskiego. Aleksander Polak
został Finalistą z historii. Bartosz
Dypolt zdobył tytuł Finalisty konkursu przedmiotowego z geograﬁi.
Jarosław Drozdowski

Dotacje do „deszczówki”
Od 15 kwietnia do 31 maja 2021
roku Gmina Barcin prowadzi nabór
wniosków o udzielenie dotacji
celowej na ﬁnansowanie kosztów
inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na
nieruchomościach zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie
Gminy Barcin poprzez zakup i montaż
zbiornika lub zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gro-

madzenia wód opadowych.
Samorząd refunduje do 60% kosztów
zakupu oraz montażu szczelnych
zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody opadowej naziemnych o
pojemności nie mniejszej niż 300
litrów oraz podziemnych o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów
wraz z elementami wchodzącymi w
skład zbiornika lub zbiorników retencyjnych i związanymi z jego lub ich
obsługą gwarantującymi uzyskanie
efektu ekologicznego.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 1.500,00 zł brutto, a uprawnionymi do jej uzyskania są właściciele
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi (budynki
istniejące i nowo wybudowane), do
dwóch lokali włącznie, o uregulowanym prawie własności do nieruchomości
Warunki udzielenia dotacji:

przyznawana według kolejności złożonych kompletnych
wniosków,
dokończenie na str. 4
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 udzielana w ramach środków

ﬁnansowych zabezpieczonych w
uchwale budżetowej Gminy Barcin na dany rok kalendarzowy,
 udzielana raz na 10 lat,
 jedna dotacja przypisana do danej
nieruchomości

Stosowane wnioski składa się w
Urzędzie Miejskim w Barcinie.
Zadanie należy zrealizować do 30
września, a inwestycję odebrać do 31
października danego roku. Szczegóły
dotacji do „deszczówkę” reguluje
Uchwała Nr XXVII/266/2021 Rady

Miejskiej w Barcinie z dnia 19 lutego
2021 r.
Jarosław Drozdowski

Konkurs wiedzy samorządowej
W połowie kwietnia Starostwo
Powiatowe w Żninie zorganizowało
w formie testu on-line Powiatowy
Konkurs „Wiedzy o samorządzie
terytorialnym” z udziałem uczniów z
11 szkół podstawowych oraz 5 szkół
ponadpodstawowych. W swoich
kategoriach wiekowych Bartosz
Dypolt ze Szkoły Podstawowej nr 1
zajął II miejsce, a Jagoda Pietrala z
Liceum Ogólnokształcącego została
sklasyﬁkowana na III pozycji. Uczniowie z Barcina uzyskując 25 pkt na 30
pkt wykazali się doskonałą wiedzą z
zakresu zasad funkcjo-nowania
samorządów lokalnych oraz dobrą
znajomością własnego regionu, jego
kultury, historii i geograﬁi. Bartosz
Dypolt posiada różnorodne zaintere-

4

sowania, dlatego w siódmej i ósmej
klasie nauki w szkole podstawowej
wziął udział w kilku konkursach
przedmiotowych z nauk przyrodniczych i matematycznych. W tym roku
szkolnym zdobył tytuł Finalisty
konkursu przedmiotowego z geograﬁi pod patronatem kuratora
oświaty. Geograﬁą i mapami
pasjonuje się od najmłodszych lat. Na
lekcjach jest przygotowany, aktywny
i zorientowany w treściach dotyczących przestrzeni geograﬁcznej.
Mógłby pełnić rolę asystenta nauczyciela. Ponadto jego prawdziwym
hobby są komputery, informatyka i
cyberbezpieczeństwo, w których
planuje kontynuować edukację.
Jagoda Pietrala z drugiej klasy liceum

interesuje się wszystkim po trochu.
Uwielbia tańczyć, słuchać muzyki,
podróżować, spotykać się ze znajomymi oraz nagrywać Tik Toki. Zafascynowana rosyjskim językiem,
kulturą oraz zabytkami w przyszłości
chciałaby zwiedzić Moskwę. Marzy o
zdaniu egzaminu na prawo jazdy i
zamieszkaniu w Warszawie. Co do
konkretnego wykonywanego zawodu nie ma jeszcze określonego kierunku. Mottem życiowym Jagody jest
to, aby zawsze być sobą i nigdy się nie
poddawać. W latach 2019-2021 reprezentuje koleżanki i kolegów w
Młodzieżowej Radzie Gminy Barcin
III kadencji.
Jarosław Drozdowski

