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Długo czekaliśmy, aby w jednym
miejscu spotkali się artyści i widzowie.
Stało się to możliwe po ponad 5
miesiącach od wyłączenia instytucji
kultury spowodowanej epidemią. 20
lutego w Miejskim Domu Kultury
swoimi piosenkami kołysał i głaskał
słuchaczy Krzysztof Myszkowski z
zespołem Stare Dobre Małżeństwo.
Piosenki Starego Dobrego Małżeństwa
od ponad trzech dekad wyrażają naszą
gotowość i potrzebę usłyszenia o życiu
miłości i śmierci, mówiąc inaczej o
przemijaniu w którym drzemie cały
życia smak. To że są klasykami gatunku
nie podlega żadnemu sporowi. Szybko
należałoby dodać że są klasykami
samych siebie. Od lat prawdziwi
autentyczni ascetyczni ale też
uniwersalni. Co może oznaczać tylko
jedno… artyzm totalny. Nastrojowej
muzyce przypisują teksty które dalece

odbiegają od codziennego jazgotu i w
tym właśnie upatrywać można piękna i
siły ich twórczości. To powoduje że
artyzm zespołu podniesiony do rangi
kunsztu idzie dalej niż tylko literacko
muzyczny przekaz i staje się ﬁlozoﬁą
życia o czym świadczy liczna rodzina
wiernych fanów. W dzisiejszym świecie
należą do rzadkości nie podążając za
powszechnie obowiązującymi modami
i trendami a osadzone są w ciszy i
spokoju, w muzyce która kołysze i
głaszcze, przynosi wytchnienie. Jeśli
dodamy do tego poezje która aby być
sobą musi prowadzić dialog z prawdą
wtedy wyłoni się niemalże cały obraz
Starego Dobrego Małżeństwa. Nie da
się ich zastąpić naśladować czy nawet
imitować.
A. Jakubowski

Stand Up - odsłona druga
Po bardzo dobrze przyjętym przez
barcińską publikę występie Abelarda
Gizy, ponownie mogliśmy spotkać się
w Miejskim Domu Kultury z gwiazdami Polskiego Stand Upu. 21 lutego
na scenie stanął Kacper Ruciński –
uznany za jednego z prekursorów
stand upu w Polsce. Zdobywca
niezliczonych nagród i wyróżnień,
scenarzysta, aktor, improwizator,
prezenter telewizyjny. Współzałożyciel i członek pierwszego projektu
stand-upowego „Bez Cenzury” w
którym u boku Katarzyny Piaseckiej i
Abelarda Gizy przecierał szlaki dla
dobrze znanego dzisiaj wszystkim
stand-upu. Jego występy to
mieszanka abstrakcji, błyskotliwych
dygresji, nierzadko kontrowersyjnych komentarzy rzeczywistości.
To co wyróżnia Kacpra na polskiej
scenie stand-upowej to nieprawdopodobna zdolność improwizowania,
czego świadkami byliśmy w Barcinie.
Kacprowi na scenie towarzyszył a
raczej rozgrzewał dla niego publiczność Czarek Sikora młody zdolny i
bezczelny ale za to piekielnie śmieszny komik.

Kino
powraca ?
Obserwując otaczającą rzeczywistość, którą trudno okiełznać to
jeszcze bardziej skomplikowane
okazuje się planowanie wydarzeń
kulturalnych. W okresie pandemii, jak
chociażby festiwal Forma, niektóre
organizowaliśmy kilka razy, za
każdym dostosowując się do nowych
realiów. O wiele trudniej
jest z
kinem, gdyż jest to system naczyń
połączonych, który wymaga wielu
zabiegów, aby ﬁlm mógł ostatecznie
zostać pokazany publiczności. Po
pierwsze produkcja ﬁlmów jeżeli nie
stanęła całkowicie, to nie toczy się
swoim rytmem opartym w znacznym
stopniu na konkurencji, wymyślaniu
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coraz to bardziej chwytliwych zabiegów marketingowych mających
przyciągnąć widzów do kina. I tutaj
pojawia się kolejny element układanki , czyli dystrybutorzy potrzebujący przynajmniej kilku tygodni na
przygotowanie ﬁlmu, aby ostatecznie wprowadzić go na ekrany
kinowe ku uciesze kinomaniaków.
Na samym końcu, ale najważniejszym, punktem docelowym tej drogi
jest kino. To tutaj są prawdziwe
emocje, które ma w nas wywołać
dzieło . Tyle w wielkim skrócie o
sprawach organizacyjnych, pomijając
liczne niuanse, takie jak umowy,
zamówienia, logistyka dysków,
promocja, czy setki telefonów. Od 12
lutego w Miejskim Domu Kultury
wznowiło działalność KINO BARĆ.
Mimo ograniczonego repertuaru
staramy się ze wszech miar schlebiać

gustom naszych widzów i wybierać
najbardziej atrakcyjne produkcie z
tych dostępnych. Z niecierpliwością
czekamy na zapowiadane hity, które
znów sprawią, ze sala kinowa będzie
pękać w szwach, a bilety będą
rozchodziły się na przysłowiowym
pniu. Na swoje premiery czekają
naprawdę wartościowe i z pewnością kasowe ﬁlmy zarówno rodzimej
jak i zagranicznych produkcji. Kto z
nas nie czeka na nowego Bonda, w
którego postać wcieli się po raz
ostatni w historii tej serii Daniel Craig,
czy kontynuację mega hitu o przystojnych i dzielnych pilotach ze szkoły
TOP GUN z Tomem Cruisem w roli
głównej. Z niecierpliwością oczekujemy na nagrodzony Złotymi
Lwami w Gdyni obraz Mateusza
Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z

tego miasta” oraz ﬁlm Małgorzaty

\ Z NASZEJ POCZTY
Wspomnienia życia
Szumowskiej i Michała Englerta
„Śniegu już nigdy nie będzie”. Jeśli
ktoś specjalizuje się w kinie opartym
na wydarzeniach autentycznych to
nie może przegapić „Najmro” ﬁlmu o
półświatku lat 80 , historii o najsłynniejszym złodzieju i mistrzu spektakularnych ucieczek przed wymiarem
sprawiedliwości Zdzisławie Najmrockim (wcześniej bohaterze programów 997). Zupełnie inne uczucia
będą nam towarzyszyły podczas
seansu opowiadającego o mistrzu
wszech wag w boksie Tadeuszu
Pietrzykowskim, który najważniejsze
swoje walki w życiu stoczył w obozie
koncentracyjnym Auschwitz. Tutaj w
roli głównej zobaczymy rewelacyjnego Piotra Głowackiego.
To jednak dopiero przed nami o ile
kina nadal pozostaną otwarte, a
producenci i dystrybutorzy będą
odważniej wprowadzali nowy repertuar. Czego Państwu i sobie życzę.
Artur Jakubowski

Moja długoletnia przygoda dziennikarsko-literacka i podróżnicza obﬁtowała licznymi niecodziennymi spotkaniami i zdarzeniami. Niektóre z
nich przypominam naszym Czytelni-

kom. Mam nadzieję, że lektura będzie
lekka, łatwa i przyjemna i jednocześnie wprawi odbiorców w dobry
nastrój, czego sobie i Państwu życzę.

Uścisk Spielberga
Po uroczystym pokazie ,,Listy
Schindlera” w krakowskim kinie
,,Kijów” jesienią 1994 r. gościłem
w gabinecie dyrektora Oﬁcyny
Wydawniczej ,,Cracovia” Tadeusza Skoczka na Kazimierzu. Dyrektor negocjował z przybyłym z
Paryża moim przyjacielem artystą
graﬁkiem Grzegorzem Soberskim
wydanie jego obszernego albumu
o słynnym desancie w Normandii.
Mnie przypadła rola strażnika,
który co jakiś czas wychodził
sprawdzić, czy stojący niedaleko
drogi samochód Grzegorza nie
zmienił właściciela. Przy okazji
dostrzegłem dwu żydowskich
dostojników, którzy wypatrywali
wizyty Stevena Spielberga spóźnionego na spotkanie w kawiarni.
To powtórzyło się jeszcze kilkakrotnie. Około dwudziestej wyszedłem ponownie, ale tym razem

nie byłem sam. Okazało się, że
utrudzeni długim wypatrywaniem
gościa zamówili herbatę po
góralsku. Nagle niespodziewanie
oślepiły mnie reﬂektory i błyski
fotoreporterów. Stałem jak słup
soli, nie wiedząc co się wokół
dzieje. Po chwili podszedł do mnie
Spielberg z żoną, przywitali się ze
mną, a słynny reżyser powiedział
niezgrabną polszczyzną ,,Dzień
dobry”, choć był już ciemny
wieczór. To samo zrobił towarzyszący gościowi Andrzej Wajda.
Wszyscy uznali, iż to ja powitałem
ich jako przedstawiciel gminy
żydowskiej. To niezwykłe zdarzenie utrwalili liczni fotoreporterzy i telewizyjni kamerzyści.

Dokończenie na str. 4
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Pies na ceremonii
Z początkiem kwietnia 2002 r.,
jako dziennikarz relacjonujący wizytę
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w krajach Ameryki Południowej, wraz z oﬁcjalną delegacją stałem
przed głównym wejściem do słynnego pałacu prezydenckiego w Santiago de Chile. Zgodnie z protokółem
prezydenci przeszli przez otoczony
tłumem widzów plac, by złożyć hołd
przed oddalonym około sto metrów
pomnikiem. Już mieli wracać do

pałacu, gdy chilijski oﬁcer ochrony
przekazał im telefonicznie pilna
prośbę o pozostanie na miejscu. Myślałem, że ta zaskakująca sytuacja
wiąże się z dostrzeżeniem przez
służby specjalne potencjalnego
zamachowca. Szybko okazało się, że
jej sprawcą jest bezpański kundel,
biegnący po czerwonym dywanie ku
prezydentom. Natychmiast jeden z
funkcjonariuszy otrzymał nerwowe
polecenie złapania go, co okazało się

wyjątkowo trudnym zadaniem, bo
pies sprytnie unikał opuszczenia
placu. Wszyscy z zaciekawieniem
obserwowali łapankę. Każde umknięcie przestraszonego zwierzaka świetnie bawiąca się publiczność nagradzała rzęsistymi oklaskami. W końcu
prezydenci bezpiecznie zasiedli do
rozmów w pałacu, a obserwatorzy
długo komentowali niebywałe zdarzenie.

Pochwała od RWE
Przez wiele lat z podziwem spoglądałem na dokonania Antoniego
Nowakowskiego, długoletniego
nauczyciela i kierownika Szkoły
Podstawowej w Popielewie k. Trzemeszna. To szlachetny społecznik
zaangażowany bez reszty w tropienie zbrodni hitlerowskich na ziemi
mogileńskiej. W latach powojennych Nowakowski starannie
skrywał, że jego syn Zygmunt po
wojnie osiadł w Londynie. W lipcu
1963 r. niespodziewanie otrzymałem zaproszenie na towarzyskie
spotkanie z tajemniczym gościem w
mogileńskiej kawiarni. Chętnie
skorzystałem z zaproszenia, a po
chwili dostrzegłem przy stoliku
pana Antoniego w towarzystwie
nieznanego mi mężczyzny, którym
okazał się jego londyński syn.
Szybko dowiedziałem się, że wielce
sympatyczny Zygmunt Nowakowski, który po wielu latach dopiero w
Mogilnie spotkał się z ojcem, to
europejskiej sławy bas, solista
królewski Opery Covent Garden w
Londynie. Na jej deskach występował kilkanaście lat, śpiewając m.
in. z Elizabeth Schwarzkopf i Marią
Meneghini-Callas. Wówczas pracowałem w Prezydium PRN w Mogilnie jako kierownik Wydziału Kultury. Pomyślałem: co za okazja, ona
4

już nigdy może się nie powtórzyć,
może artysta zgodzi się wystąpić na
akademii powiatowej z okazji
zbliżającego się Święta 22 lipca. Ale
równie szybko pojawiła się reﬂeksja: przecież nie mogę mu zaproponować żadnego honora-rium.
Pan Zygmunt szybko odpowiedział: zgoda, ale… Nie czekając na
dalszy ciąg, byłem pewien, że w tym
,,ale” chodzi o pieniądze. Na
szczęście się pomyliłem. Artysta
zgodził się na występ za okolicznościową nagrodę dla swego ojca. To
mogłem zrobić. Znacznie wcześniej
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy zabiegała o koncert Zygmunta
Nowakowskiego w jej Sali. Ostatecznie nie doszło do niego ze względu na za wysokie honorarium w
dewizach. Dyrekcja Filharmonii
dowidziawszy się o jego występie w
Mogilnie zaproponowała udział w
nim także swej orkiestry. Pozostała
niestety jeszcze jedna przeszkoda:
zgoda komitetu powiatowego
Partii. Formalnie jej nie otrzymałem,
jedynie powiedziano mi: robicie to
na własną odpowiedzialność. No i
zrobiłem. Niecodzienny koncert
zgromadził w teatrze letnim bardzo
liczną publiczność. Wszyscy byli
zadowoleni: widzowie, artysta i ja,
jako organizator. Niestety, moja

radość szybko została stłumiona, a
pośrednio przyczynił się do tego
gość z Londynu, udzielając obszernego wywiadu dziennikarzowi Radia Wolna Europa. Artysta wspominając z zachwytem koncert w
Mogilnie pozwolił sobie na wyrażenie parokrotnie pochwały pod
moim adresem. To nie było do
zaakceptowania przez ówczesne
władze. Odwołanie ze stanowiska
uzasadniono karkołomnym zdaniem: Towarzysz Stanisław Kaszyński nie gwarantuje realizacji
programu Partii. Nieco później, już
pozbawiony pracy, wywędrowałem do Krakowa, gdzie wyjątkowo
życzliwie wsparł mnie znany wówczas w kraju działacz ZSL Wincenty
Zydroń, zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Krakowie. Szybko powierzono mi stanowisko
zastępcy kierownika Wydziału Kultury PWRN.
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Wielcy recenzenci
Zawsze przed drukiem swojej
książki szukałem krytycznego i najbardziej kompetentnego recenzenta.
Gdy wiosną 1983 r. gotowe było moje
,,Gopło nad Sekwaną”, prezentujące
życie i twórczość wywodzącego się z
Mogilna paryskiego artysty malarza
Władysława Ciesielskiego (18451901), bliskiego przyjaciela Jacka
Malczewskiego, zatelefonowałem
do wybitnego historyka sztuki prof.
Tadeusza Dobrowolskiego. Uczony
zgodził się przeczytać maszynopis.
Po kilku dniach, odebrawszy telefon,
usłyszałem: - pragnę pana przeprosić.
Nie czekając na kolejne słowa,
uznałem iż oznacza to jego rezygnację z napisania oczekiwanej recenzji. Na szczęście bardzo się myliłem.
Profesor nie tylko bardzo uważnie
przeczytał tekst o dotąd mało

znanym artyście, ale z własnej
inicjatywy napisał ciekawy wstęp do
książki. Byłem mu bezgranicznie
wdzięczny. Po kilku latach gromadzenia materiałów w Paryżu, Krakowie, Kórniku i Warszawie moja książka ,,Nieznanym śladem Gombrowicza” w 1991 r. była gotowa do
druku. Tym razem uznałem, że
skorzystam z oceny wybitnego
znawcy tej tematyki prof. Jerzego
Jarzębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor zgodził się na
analizę mojego opracowania. Ale
wkrótce otrzymałem wiadomość, że
brak mu na to czasu. Potraktowałem
to jako surową ocenę, której wybitny
znawca nie zamierza wyrazić na
piśmie. Tymczasem wydawca i
drukarnia ponaglali. Książka ,,Nieznanym śladem Gombrowicza”, wydru-

kowana w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, rozeszła się w ciągu trzech miesięcy. Poświęcono jej ponad 20 bardzo pochlebnych recenzji. Po latach
muszę się przyznać do pomyłki w
ocenie postawy profesora. W 2013 r.
ukazały się dzienniki Gombrowicza w
obszernym tomie ,,Kronos”, opracowanym przez Jerzego Jarzębskiego.
Z niedowierzaniem dostrzegłem, iż w
cytowanej literaturze moja książka
ﬁguruje na trzecim miejscu. A więc
nawet po ponad dwudziestu latach
prof. Jarzębski pamiętał o naszym
kontakcie.

Paryski artysta
W latach sześćdziesiątych mogilnianin Grzegorz Soberski, absolwent
poznańskiej PWSSP, śladem ukochanej Francuski Zuzanny nie bez
trudności zawędrował do Paryża.
Szybko został tam dostrzeżony i
doceniony. Pisma „Le Monde” i „Le
Figaro” korzystały z jego talentu,
powierzając mu opracowania
graﬁczne. Soberski zyskał renomę
znakomitego ilustratora książek dla
dzieci i młodzieży. W 1984 r. po
publikacji okazałego albumu „Une
cité Fortiﬁée a L’age du Fer Biskupin”
Instytut Polski w Paryżu zorganizował zadbaną promocję jego
albumu i wystawę graﬁk i obrazów.
Zgromadziła ona artystyczną elitę
stolicy Francji. Pod koniec przyjęcia z
udziałem dyplomatów niespodziewanie głos zabrała żona artysty.
Zadziwiła wszystkich mówiąc po

polsku, choć tego języka dotąd nie
opanowała. Podziękowawszy
dyrekcji instytutu za niezapomniany
wieczór i uwagę poświęconą mężowi powiedziała: Przepraszam, ale
my z Grzegorzem musimy już spierd…. I zaraz zdziwiła się reakcji dostojnych gości, nieświadoma użytego
słowa. Kilka dni później okazało się,
że sprawcą tego zdarzenia był dowcipny przyjaciel Soberskiego, który
napisał słowa i nauczył Zuzannę jak je
wypowiadać.
Stanisław Kaszyński

Stanisław Kaszyński
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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: Lidia Kowal
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

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

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 52 383 23 27
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 34 48
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. WP 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

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. 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
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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Sportsmenka Roku
Młoda i utalentowana lekkoatletka Olga Jankowska wygrała
XXIX Plebiscyt Tygodnika Lokalnego
Pałuki na Najpopularniejszego
Sportowca Pałuk roku 2020. W gronie
10 laureatek i laureatów rankingu
znaleźli się również Roman
Kowalczyk z Piechcińskiego Bractwa
Kurkowego – 5 miejsce, Julia
Nowacka z BOSiR Bila Piechcin – 8
miejsce i Marcin Ruciński z TRIBA
BOSiR Barcin – 9 miejsce. Bilardzista
Dominik Wojciechowski zajął 2
miejsce w Plebiscycie Sportowiec
Dekady Kujaw i Pomorza Gazety
Pomorskiej. Olga Jankowska trenująca w sekcji lekkoatletycznej
Barcińskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji pod kierunkiem Andrzeja
Luzaka w ubiegłym roku zdobyła I
miejsce w biegu na dystansie 300
metrów i tytuł Mistrzyni Polski w
XXVI Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, I
miejsce w biegu na 60 m i skoku w dal
w III Grand Prix Pomorza – Kujaw –
Pałuk w Wąbrzeźnie, I miejsce w
biegu na 60 m w Halowych mistrzostwach województwa kujawskopomorskiego w lekkiej atletyce w
Toruniu oraz I miejsce w biegu na 600
m w IX Zimowym Biegu Dębowym w
Dąbrowie. Roman Kowalczyk z
Piechcińskiego Bractwa Kurkowego
zajął I miejsce w strzelaniu do Kura
(indywidualnie) i zdobył XXX Puchar
Pałuk (drużynowo) w Piechcinie, I
miejsce w strzelaniu o Tarczę Okręgu
Pomorskiego w Toruniu i II miejsce w
strzelaniu barbórkowym „O Honorową Szpadę Górniczą” w Piechcinie
oraz tytuł Mistrza Okręgu Bydgoskiego ZKBS RP w Nakle. Julia Nowacka z BOSiR Bila Piechcin zajęła III
miejsce w Ogólnopolskim Junior Tour

w Łodzi w sezonie 2019, III miejsce
indywidulanie i drużynowo w
Bilardowych Mistrzostwach Polski
UKS w Tomaszowie Mazowiecki oraz
jest liderką Kujawsko-Pomorskiej Ligi
Bilardowej Dziewcząt 2020. Marcin
Ruciński z TRIBA BOSiR Barcin w
swojej kategorii wiekowej zajął III
miejsce w Międzynarodowym Ocean
Lava Triathlon Polska w Borównie na
dystansie ½ Ironman, III miejsce w
Duathlonie na torze wyścigowym w
Poznaniu oraz I miejsce w swojej
kategorii i I V miejsce open na
dystansie ½ Ironman w Żninie.
Dominik Wojciechowski z BOSiR Bila

Piechcin zdobył tytuł Wicemistrza
Polski UKS w kategorii juniorów
młodszych i trzykrotnie międzywojewódzkiego mistrza młodzików, IX
miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów, wygrał ranking KujawskoPomorskiej Ligii bilardowej w kategoriach chłopców i pupili, zdobył
brązowy medal Mistrzostw Polski
UKS w drużynie i X miejsce w Rankingu ogólnopolskim juniorów młodszych.
Jarosław Drozdowski

Roboty na drogach

Gmina Barcin wyłoniła wykonawców robót polegających na
oznakowaniu dróg, proﬁlowaniu
oraz utwardzeniu i remontach
cząstkowych nawierzchni dróg
gminnych i wewnętrznych, wykonywaniu drobnych robót brukarskich. 17 lutego 2021 roku Burmistrz Barcina Michał Pęziak
podpisał cztery umowy. Zakład
Usług Drogowych i Malarskich
I N T E R-M A L Grzegorza Januchowskiego z Mogilna zajmie się
wykonywaniem prac związanych
z oznakowaniem pionowym,
poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
PKK-BUD Przemysław Kawka z
Barcina przyjął do wykonania
roboty polegające na proﬁlowaniu
oraz utwardzeniu kamieniem
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wapiennym dróg gminnych i
wewnętrznych o nawierzchni
tłuczniowej lub gruntowej.
Przedsiębiorstwu HandlowoUsługowemu „T R A N S-P O M”
Piotra Pomagiera z Marcinkowa
zlecono remonty cząstkowe
nawierzchni powierzchniowo
utrwalonych grysem i emulsją
asfaltową oraz nawierzchni
bitumicznych masą mineralnoasfaltową na gorąco. PALETAWy k o n y w a n i e R o b ó t B u d o wlanych Drogowych Michała
Hałasa z Barcina wykona drobne
roboty brukarskie, obejmujące
usługi o charakterze remontowym i utwardzenia o niedużym
zakresie.
Pełnieniem koordynacji i odbiorem robót zajmą się pracownicy

Referatu Inwestycji Remontów i
Dróg. Na podstawie każdej
zawartej umowy osobno, usługi
świadczone będą do 31.12.2021 r.
lub do kwoty 130.000,00 zł netto +
23% VAT albo do wykorzystania
środków zabezpieczonych w
budżecie gminy na dany cel.
Postępowania ofertowe przeprowadziła komisja przetargowa w
składzie Robert Szafrański –
przewodniczący, Jacek Staszak –
zastępca przewodniczącego i
Szymon Kozłowski – sekretarz komisji.

Jarosław Drozdowski

Dzień Walki
z Depresją
23 lutego obchodzimy Światowy
Dzień Walki z Depresją, którego
celem jest upowszechnienie wiedzy
na temat depresji i zachęcenie
chorych do leczenia. W 2021 roku
Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, w partnerstwie z Fundacją „Twarze depresji”,
przypomniała, że na depresję choruje
350 mln ludzi na świecie i w kampanii
„SREBRNY ODCIEŃ DEPRESJI” zajęła się tematem depresji seniorów.
Od 20 lat w ramach kampanii „STOP
DEPRESJI” działa Antydepresyjny
Telefon Zaufania Fundacji ITAKA.
Dyżurują przy nim psychologowie i
psychiatrzy, którzy wytłumaczą, na
czym polega leczenie oraz terapia
osób z rozpoznaną depresją,
podpowiedzą co robić i udzielą
wsparcia. Depresja jest chorobą,
którą się leczy, i z którą można żyć.

Nagroda za samospsis
Gmina Barcin otrzymała sprzęt
komputerowy za zajęcie 1 miejsca
w regionie w „Konkursie Prezesa
GUS na gminę o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw
rolnych w kanale samospisu”. 12
lutego br. do Urzędu Miejskiego w
Barcinie traﬁło pięć komputerów,
dwie bezprzewodowe myszki,
dwa głośniki bluetooth, pięć pen
drive’ów i szesnaście powerbanków. Łączna wartość przekazanego sprzętu wynosi 29.463,40
zł.Wyposażenie podniesie jakość
obsługi mieszkańców i usprawni
przeprowadzenie Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2021.
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

Otwarty konkurs ofert
24 lutego 2021 roku Zastępca
Burmistrza Barcina Hubert Łukomski
podpisał Zarządzenie Nr 32/2021
Burmistrza Barcina w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert na realizację
zadań z zakresów: kultury, sportu,
pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Wymogi formalne spełniło i doﬁnan-

sowanie z budżetu gminy Barcin na
2021 rok otrzymało 9 oferentów:
 Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie
Samopomocy Obywatelskiej. Żywność w darze 2021. Wysokość
przyznanych środków publicznych: 9000,00 zł.
 Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”. Talerz zdrowia – uczymy się
wzmacniać swoją odporność.
Wysokość dotacji: 2900,00 zł.
 Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego

Huﬁec Pałuki. Brać Harcerska to
jedna wielka rodzina. Wysokość
dotacji: 15060,00 zł.
 Towarzystwo Miłośników Miasta i
Gminy Barcin. Pałucko-Kujawskie
Edycje. Wysokość dotacji 9000,00
zł.
 Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”. Uważne oko. Wysokość
dotacji: 9840,00 zł.
 Piechcińskie Bractwo Kurkowe.
Kultywowanie tradycji bractw
kurkowych. Wysokość dotacji:
3
dokończenie na str. 4

5200,00 zł.
Stowarzyszenie edukacyjnokulturalne „NDM”. Nasze zabytki
inaczej. Wysokość dotacji: 900,00
zł.
 Piechcińskie Bractwo Kurkowe.
Szkolenie i treningi strzeleckie
młodzieży oraz osób dorosłych.
Organizacja turniejów strzeleckich, udział w rozgrywkach i


imprezach w różnych kategoriach
wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim. Wysokość
dotacji: 26300,00 zł.

Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”. III Turniej Piłki Siatkowej
Szkół Podstawowych o Puchar
Burmistrza Barcina. Wysokość
dotacji: 1600,00 zł.
Z powodów formalnych odrzucone

zostały oferty Regionalnej Orkiestry
„Kujawy” w Piechcinie i Oddziału
Miejsko-Gminnego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Barcinie.
Jarosław Drozdowski

Jubileusz pani Janiny Drążek
20 lutego 2021 roku swoje 85
urodziny obchodziła pani Janina
Drążek, uhonorowana tytułem
Zasłużony dla Gminy Barcin. W
okolicznościowym adresie Burmistrz Michał Pęziak i Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Wojtkowiak podziękowali Jubilatce za patriotyczną postawę
życiową, pracę zawodową w
szkolnictwie, kształtowanie świadomości obywatelskiej, aktywność społeczną w zakresie popularyzacji walorów przyrodniczo –
kulturowych i promocję regionu.
Samorządowcy docenili ciekawe
inicjatywy kulturalne, działania na
rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, znaczące publikacje
naukowe, tomiki poezji ekologicznej oraz ważne wystawy i seminaria realizowane przez panią
Janinę Drążek pod szyldem Stowarzyszenia Ekologicznego dla
społeczności lokalnej, regionalnej
i ogólnopolskiej.
Jarosław Drozdowski
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