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W niedzielę, 20 grudnia,
odbył się Koncert Bożonarodzeniowy, który widzowie
oglądać i słuchać mogli online,
podczas transmisji na żywo na
platformie Facebook. Koncert
przygotowany został przez
uczestników i instruktorów
sekcji działających w MDK:
Laboratorium Piosenki oraz
Akademii Teatru Młodego
Aktora. Przygotowaniem wokalnym zajęła się Katarzyna
Tomala, natomiast reżyserią –
Artur Jakubowski. W koncercie

wystąpili: Zoﬁa Nowak, Anna
Ratajczak, Oliwia Szczepaniak,
Zoﬁa Drzewiecka, Olga Gwizdała, Agata Rydlewska, Aleksandra Wilińska, Gabriela kaniuka,
Melania Najkowska, Urszula
Kwiatkowska, Wiktoria Karbowiak, Aleksandra Erdman,
Adrian Staszak, Weronika Forgiel, Michalina Kozłowska,
Agata Muranty, Oliwia Taraska.
Ze sceny zabrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki,
które nastroiły na tegoroczne
Święta Bożego Narodzenia.

W małym dworku

Czysta Forma Sztuki, nowy ,a
odrębny kierunek gry aktorskiej i
inscenizacji nie może być dostępny dla szerokich mas społeczeństwa. Tymi słowy dyrektor teatru
miejskiego w Toruniu tłumaczył
zakaz wstępu uczniom i młodzieży na premierę spektaklu „W
Małym Dworku”, w lipcu 1923
roku. Co więcej wydano jedynie
zaproszenia ograniczając w ten
sposób liczbę widzów na widowni. Patrząc w dniu prapremiery,
w stronę widowni, nie sposób
było oprzeć się wrażeniu, że Witkacy ciągle wycina swoje szpryngle…
Był wizjonerem. Przewidział
losy świata. Wybuch wojny, atak
Niemców i bolszewików, a tym
samym koniec wolnej Polski. Mało
tego mówił o zagładzie żydów,
komunizmie , totalitaryzmie,
słyszał „KROKI NADCHODZACEGO CHAMA”. Ale przede wszystkim był Artystą, gruntownie
wykształconym, inteligentem,
wyprzedzającym swoją epokę.
Ówcześni pisarze twierdzili, że
dzieła Witkacego to nie literatura,
malarze, że nie malarstwo, a
2

ﬁlozofowie, że amatorszczyzna.
Byli też i tacy jak Boy Żeleński,
który wiedział, że ma do czynienia
z geniuszem. Poważnie traktował
Witkacego, niemiecki ﬁlozof Hans
Cornelius, z którym się przyjaźnił,
którego gościł w Zakopanem ,
który był jego powiernikiem i
posłańcem w sprawach burzliwego romansu z Czesławą Oknińską , która po jego samobójczej
śmierci, sama się z niej wyrwawszy, okrzyknęła się Witkiewiczową. Twierdził, że życie bez
ﬁlozoﬁi jest świństwem bardzo
nieziemskim. Fascynował się
twórczością Bruno Schulza, imponował mu Gombrowicz. Cenił
nieprzeciętnie utalentowanych,
oryginalnych sam będąc wybitnym, niezwykłym, wszechstronnym. Był z boku literackiego
świata, a został odznaczony
złotym wawrzynem Polskiej
Akademii Literatury notabene w
tym samym 1935 roku, co nasz
barciński połyta Jakub Wojciechowski. Do legend przeszły jego
ekscentryczne zachowania, ale
też i rozmowy istotne. Mimo to
przerażał Witkacego byt istnienia.

Dlatego dowiedziawszy się o
wkroczeniu armii czerwonej we
wrześniu 39 roku do Polski
popełnił samobójstwo. Będąc
żołnierzem armii carskiej doskonale wiedział, czym jest bolszewizm. Twierdził, że chamstwo i
przemoc zatriumfują nad światem
. Świadczą o tym chciałby powojenne losy jego żony ( tej prawowitej) żyjącej w skrajnej nędzy,
wykluczonej przez nowy porządek świata. Tyle w wielkim skrócie
o autorze spektaklu „ W małym
dworku”, którego sztuki grane są
dziś na całym świecie, zaś sam
Stanisław Ignacy Witkiewicz, nie
jest tylko synem swego ojca, jak
postrzegali go jemu współcześni.
W sobotę 12 grudnia (niestety
tylko on line) mogliśmy zaprezentować ten najbardziej niewitkiewiczowski spektakl bo
pozbawiony ﬁlozoﬁi, za to mocno
osadzony w parodii, w interpretacji Akademii Teatru Młodego
Aktora.
I teraz kilka spostrzeżeń o
aktorach, którzy stanęli w obliczu
dramatu napisanego niemalże
sto lat temu, który nawet nie
Dokończenie na str. 3

może wydawać się im bliski w
znaczeniu poznawczym. Musieli
jednak wejść w obcy im świat w
dodatku mało realny (czysta
forma Witkacego zakładała, że
sztuka nie może mieć nic wspólnego z rzeczywistością), spróbować zmierzyć się z charakterami
bohaterów i całą złożonością
dzieła. Mam tu na myśli nie tylko
irracjonalność, ale przede wszystkim spojrzenie na całą sytuację
jaka rozgrywa się w małym
dworku z perspektywy wykluczających się czasów i zdarzeń.
Wspólne poszukiwanie dróg
dojścia do momentu w którym
jesteśmy dziś nie było łatwe.
Koniec końców, po kilku eksperymentach doszliśmy do podobnego wniosku co Konstanty
Puzyna, że Witkacego należy
pokazać „po bożemu”. Rzadko
kiedy amatorski teatr nie decyduje
się dokonywać skrótów. Uznaliśmy, że skoro nie eksperymentujemy to idziemy do końca drogą
utartą przez autora. To wymagało
nie tylko opanowania trzech
aktów tekstu, ale odnajdywanie
się w zdarzeniach, które po sobie
następują. Miło jest mieć możliwość pracy z tak wyjątkowymi
osobami, które mimo swojego
młodego wieku jednego z sensów
życia upatrują w teatrze, który od
codziennego życia różni się tylko
tym, że w życiu nie ma prób
generalnych. Dobry teatr to nie
tylko kwestia środków, ale przede
wszystkim zapału twórców. A
tego nam nie brakowało. Może to
trywialne, ale w teatrze nie zawsze chodzi o sam spektakl,
czasami ważniejsze jest spotkanie.
I za te wszystkie spotkania, na
przestrzeni ostatniego roku dziękuję wszystkim aktorom. Za waszą
inteligencję, mądrość, wrażliwość,
za każdy uśmiech i każdy grymas

zdenerwowania, za wszystkie
emocje, które tak nieodzownie
związane są ze sztuką teatralną.
To był dobry czas… mimo tego co
wokół.
A na zakończenie o samym
spektaklu, który powstał jako
reakcja Witkacego na niezmiernie
popularny w latach 20. XX wieku
dramat Tadeusza Rittnera „W
małym domku”. Dzieło Rittnera to
typowa sztuka realistyczna. Jej
akcja rozgrywa się w środowisku
mieszczańskim. Akcja dramatu
Witkacego rozgrywa się w wiejskim majątku. Bohaterami są
owdowiały dziedzic Dyapanazy
Nibek jego córki – Zosia i Amelka,
kuzyn Jęzory, kuzynka Aneta,
oﬁcjaliści Kozdroń i Maszejko,
pracownicy majątku. Wszystko
byłoby tak jak w wielu sztukach
międzywojennych, gdyby nie
widmo Anastazji Nibek , które
pojawia się we dworze. Widmo nie
dość, że pije kawę i wiśniówkę, to
jeszcze nie pojawia się po to, by
ujawnić skrywaną prawdę , jak by
się należało spodziewać, ale żeby
pokazać, że prawd jest kilka. Jak
umarła Anastazja? Na raka czy
zastrzelona przez męża? Kogo
kochała? Męża, Jęzorego czy
Kozdronia? Wszystkie warianty są
prawdziwe.
Wierzę, że razem z publicznością zobaczymy spektakl 16 maja
2021 roku. Już dziś zapraszam.
A. Jakubowski
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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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Zasłużeni dla Powiatu Żnińskiego

30 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żninie odbyła
się uroczystość wręczenia tytułów
„Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”.
Z okazji 30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce uchwałami Rady Powiatu w Żninie honorowy tytuł otrzymali: Burmistrz
Barcina Michał Pęziak, Burmistrz
Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek,
Leszek Jakubowski, były burmistrz
Żnina, Maciej Sobczak, były burmistrz Janowca Wielkopolskiego
oraz byli wójtowie Gąsawy i Rogowa
– Zdzisław Kuczma i Józef Sosnowski. Wyróżnienia przyznane zostały
samorządowcom w dowód uznania
dla szczególnych zasług i osiągnięć
oraz wybitną działalność na rzecz
Powiatu Żnińskiego. Wręczenia
aktów nadania, pamiątkowych statu-

etek i pinsów dokonali Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie
Józefa Błajet, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk (obchodzący jubileusz
20-lecia pracy na stanowisku starosty) oraz wicestarosta Andrzej Hłond.
Pan Michał Pęziak z samorządem
lokalnym związany jest od 1998 roku.
W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję
Radnego Rady Miejskiej w Barcinie, a
od 2001 roku do końca kadencji był
Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy
Barcin odpowiedzialnym za sprawy
oświaty, kultury, sportu, zdrowia,
rekreacji i promocji. W kadencji 2002
– 2006 został wybrany przez Radę
Powiatu w Żninie na stanowisko
Wicestarosty Żnińskiego, któremu
podlegała oświata, ochrona środowiska, sprawy związane z komunikacją, zdrowiem oraz promocją regio-

nu. 1 grudnia 2006 roku pan Michał
Pęziak w wyborach bezpośrednich
został wybrany na stanowisko
Burmistrza Barcina. Swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem,
pozyskaniem środków z Unii Europejskiej, ściągnięciem nowych inwestorów, utworzeniem dodatkowych
miejsc pracy i zwiększeniem wpływów do budżetu lokalnego, realizuje
pod hasłem: Gmina Barcin to miejsce,
w którym chce się żyć, inwestować i
które warto odwiedzić.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcia na str. 2

Czujniki tlenku węgla
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W 2020 roku Gmina Barcin
nawiązała współpracę z Grupą
A3F Sp. z o.o. zajmującą się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Spółka z Torunia
zaprojektowała i zamontowała
instalację sygnalizacji pożarowej
w Zespole Szkół, prowadziła
szkolenia w Środowiskowym
Domu Samopomocy, sporządziła
dokumentację oddymiania dla
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Barcinie. W ramach dobrej
współpracy i świadczenia usług
d l a s a m o r z ą d u p a n To m a s z
Kujawa, współwłaściciel Grupy
A3F, przekazał bezpłatnie 30
kompaktowych czujników tlenku
węgla. Łatwe w montażu i
obsłudze zabezpieczenia traﬁły…
do 30 potrzebujących mieszkańców gminy, których wytypowano
w porozumieniu z sołtysami.
Grupa A3F powstała z połączenia
dwóch ﬁrm świadczących usługi z
zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, które w ciąg
2u
Dokończenie na str. 3

kilkuletniej działalności zadbały o
bezpieczeństwo ponad 1000 ﬁrm i
osiągnęły obroty bliskie 1 mln
złotych. Spółka Marcina Kowalskiego i Tomasza Kujawy realizuje
projekty i montaże przeciwpożarowe, przeprowadza audyty,
sporządza dokumentacje i spra-

wozdania środowiskowe oraz
prowadzi szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska i ekologii.
Firma wspiera klientów w kompleksowym spełnieniu wymagań
prawnych dotyczących bez-

pieczeństwa, a jej motto brzmi:
„Działamy dla twojego bezpieczeństwa i z troską o twoje ﬁnanse”.

Jarosław Drozdowski

Prymusi marszałka
Uczniowie Bartosz Koliński i
Phillip Dajerling z Zespołu Szkół w
Barcinie zostali stypendystami
proje k tu „ Prymus Pomorza i
Kujaw”. Na rok szkolny 2020/2021
marszałkowskie stypendium w
wysokości od 200 zł do 500 zł
otrzyma 211 uczniów szkół podstawowych i 433 uczniów szkół
ponadpodstawowych. Bartosz
Koliński w roku szkolnym 2019/2020
został laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, był stypendystą projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” i laureatem konkursu
przedmiotowego z matematyki –
Liga Zadaniowa na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W
2016 i 2019 roku wygrał konkurs
informatyczny „Bóbr”, a w 2017
roku był najlepszy w Kangurze
Matematycznym. W roku szkolnym
2020/2021 Bartek startuje w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych z ﬁzyki, informatyki, chemii i
języka angielskiego oraz po raz
drugi jest prymusem marszałka.
Phillip Dajerling urodził się w
Stanach Zjednoczonych i w rok po
urodzeniu wrócił z rodzicami do
Polski. Jego przygoda z językiem
angielskim zaczęła się w wieku
czterech lat, kiedy rodzice zapisali
go do Szkoły Językowej Helen
Doron. Poza tym tata Jacek
pozwalał synowi oglądać ﬁlmy
anglojęzyczne. W pierwszej klasie
4

podstawówki chłopiec przeniósł się
z nauką języka obcego do szkoły
International House. Oprócz języka
angielskiego Phillip Dajerling
interesuje się geograﬁą i historią
oraz lubi czytać. W wolnych
chwilach szczególną przyjemność
sprawia mu gra w koszykówkę oraz
piłkę ręczną. W latach 2018 – 2019
Phillip wygrał 8 i 9 edycję
Powiatowego Konkursu Języka
Angielskiego w swojej kategorii
wiekowej. W roku szkolnym
2019/2020 został ﬁnalistą konkursu
przedmiotowego kuratora oświaty
z języka angielskiego, a w bieżącym
roku startuje w konkursach przedmiotowych z geograﬁi i oczywiście
języka angielskiego.
Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”
jest 7-letnim projektem stypendialnym, współﬁnansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, którego celem jest
zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków
obcych, matematyki lub przedsiębiorczości w regionie kujawskopomorskim. Opiekunami wspierającymi ósmoklasistów Phillipa i
Bartosza w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia będą odpowiednio
pani Katarzyna Wachowska i pani
Alicja Huszcza.
Jarosław Drozdowski
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Budowa oświetlenia w Barcinie i Barcinie Wsi
Gmina Barcin ogłosiła przetarg
na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na potrzeby
oświetlenia drogowego przy ul.
Klonowej i Lipowej w Barcinie oraz
w Barcinie Wsi. Zakres prac obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej wraz z montażem
oświetlenia drogowego. W Barcinie Wsi na działkach nr 134/58 i

134/41 zamontowanych zostanie
21 lamp, a w Barcinie na ul.
Klonowej i ul. Lipowej – 11 lamp.
Zgodnie z warunkami przetargu
roboty budowlane powinny zostać zrealizowane do 30 lipca 2021
roku. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2021 rok
zaolanowano165 000 zł na
budowę oświetlenia w Barcinie

Wsi oraz 90 000 zł na oświetlenie
drogowe ulic Klonowej i Lipowej.
Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta i
sołectwa.

Jarosław Drozdowski

Honorowe
krwiodawstwo
W 2020 roku Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wspierane przez grupę społecznościową Krwiodawcy Barcin oraz
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ośmiokrotnie
zorganizowało wyjazdową zbiórkę krwi w Gminie Barcinie. Pięciokrotnie w Barcinie i trzykrotnie w
Piechcinie w specjalistycznym
ambulansie zarejestrowano 329
osób, z których 278 honorowych
dawców oddało szacunkowo 125
litrów krwi.
Jarosław Drozdowski

Wsparcie Lafarge dla ośrodka zdrowia
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22 grudnia 2020 roku Dyrektor
Cementowni Kujawy w Bielawach
pan Marek Michalski przekazał
sprzęt i środki ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. Środki w postaci:
400 szt. maseczek FFP2, 640 szt.
fartuchów barierowych, 58 szt.
kombinezonów barierowych oraz
lampy przepływowej UV, pozwolą
na zabezpieczenie personelu
ośrodka przed ryzykiem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 w trakcie

pełnienia codziennej opieki nad
pacjentem. Dyrektor Alicja Wiczewska powiedziała: „Pragnę
podkreślić, że przekazany ostatnio sprzęt stanowi kolejną już
pomoc ze strony Lafarge w Polsce
na rzecz naszej placówki w 2020 r.
Dzięki wsparciu ﬁnansowemu z

Lafarge, w październiku SPZOZ w
Barcinie zakupił aparat do rehabilitacji polem magnetycznym
PhysioMG 827 z aplikatorami,
otrzymaliśmy również sprzęt
komputerowy”. W imieniu dyrekcji, pracowników i pacjentów
SPZOZ Barcin pani Alicja Wiczew-

ska podziękowała panu Markowi
Michalskiemu oraz Lafarge w
Polsce za okazaną solidarność i
pomoc w tak trudnym dla
wszystkich czasie stanu pandemii
w Polsce.
Jarosław Drozdowski

Zielona strefa nad rozlewiskiem

W roku 25.lecia działalności
biznesowej Lafarge w Polsce
F u n d a c j a L a f a r g e Ws p ó l n i e
przyznała 25 grantów, z których 5
traﬁło do organizacji i instytucji z
terenu Miasta i Gminy Barcin. Z
inicjatywy Rady Sołeckiej i sołtys
Joanny Bierońskiej Sołectwo

Sadłogoszcz otrzymało 15 000 zł
na projekt „Zielona strefa nad
rozlewiskiem”. Nad Jeziorem
Sadłogoszcz wybudowano
pomost pływający o powierzchni
15 m2, a mieszkańcy uporządkowali przyległy teren. Wykonanie, transport i montaż pomostu

zlecono za 9901,50 zł ﬁrmie
GRATRNAS Gracjan Kurzawski z
miejscowości Świnków. Do końca
maja 2021 roku pozostały do
zrealizowania nasadzenia oraz
zakup lamp solarnych na czujkę.
Dzięki konkursowi grantowemu
„Wspólnie dla Regionu” i
zaangażowaniu mieszkańców
sołectwa nad urokliwym rozlewiskiem powstała zielona strefa
wypoczynku i rekreacji. Fundacja
Lafarge Wspólnie została powołana, 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.
Jarosław Drozdowski

Trzecia biblioteka w Polsce

10 grudnia Instytut Książki i
„Rzeczpospolita” zorganizowały
jubileuszową galę Rankingu
Bibliotek 2020, w trakcie której
nagrodzono najlepsze biblioteki w
Polsce. Doceniono również
samorządy, w których dobrze
4

działająca biblioteka publiczna
jest najlepszym sposobem
zapewnienia mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury,
literatury, wiedzy i nowych mediów. W tym roku uroczystość
miała charakter wirtualny i była

transmitowana na Facebooku i
kanale YouTube. W jubileuszowym X Rankingu Bibliotek 2020
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego zajęła 3 miejsce w Polsce
oraz 1 w województwie kujawsko5
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pomorskim. Opracowując tegoroczny ranking wykorzystano odpowiedzi z 835 ankiet (na 2300 gmin)
oraz dane GUS. Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak dla
„Rzeczpospolitej” powiedziała:
Otwartość na ludzi i ich oczekiwania jest drogą do sukcesu, a za
przyczyną naszych osiągnięć
zyskuje całe społeczeństwo
Barcina, ponieważ gmina Barcin
stała się znana w Polsce nie tylko

w środowisku bibliotekarskim.
Pandemia, która spowodowała
wiele zmian w codziennym
funkcjonowaniu, jest dla nas trudnym czasem. Staramy się sprostać
wymaganiom i planować działania
na przyszłość. W jakiej formie one
będą się odbywać – zobaczymy.
Nie tracimy kontaktu z czytelnikiem, dzwonimy, rozmawiamy i
przygotowujemy się na powrót
normalności. Od 2012 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Barcin znajduje się w czołowej dziesiątce Rankingu bibliotek, a w latach 2014-2016 i 2019
zajmowała pierwsze miejsce w
ogólnopolskim zestawieniu i zdobywała tytuł najlepszej biblioteki
w Polsce.
Jarosław Drozdowski

Budżet Gminy Barcin na 2021 r.
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Planowane dochody Gminy
Barcin na 2021 r. to kwota
86.379.454,56 zł, na którą składają
się:
subwencje 13.551.176,00 zł
dotacje 21.047.356,39 zł
udział gminy w podatkach
PIT oraz CIT 14.304.266,00 zł

podatki i opłaty lokalne
31.129.130,00 zł

środki unijne 3.030.884,95 zł

pozostałe 3. 316. 641,22 zł

Dotacje z budżetu państwa
24,37%

Podatki i op©©aty lokalne
36,04%





Jednocześnie po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę
87.858.724,05 zł.
Największa kwota wydatków
dotyczy zadań z zakresu opieki i
edukacji publicznej (przedszkola,
oddział przedszkolny i szkoły)
30.328.332,34 zł. Na zadania
realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dom Dziennego Pobytu „Zacisze”
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy zostały zabezpieczone
środki w wysokości 25.007.955,00
zł. Gospodarka mieszkaniowa,
komunalna i ochrona środowiska
to łączna kwota 13.126.773,36 zł w
tym m.in. oświetlenie ulic i dróg –
1.231.514,83 zł, gospodarka odpadami komunalnymi -3.827.130,00
6

Subwencje z budżetu
państwa
15,69%

Pozosta©©e dochody
3,18%
Dochody majątkowe państwa
16,56%
2,62%

Struktura wydatków
Gminy
Barcin na 2021 r.
Rolnictwo i ©©owiectwo
Pozosta©©e
1,9%

0,3%

Kultura ﬁzyczna Administracja publiczna
3,0%
8,5%
Rodzina
22,4%

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
5,4%
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
14,8%

Oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka wychowawcza
34,5%

Pomoc spo©©eczna
7,6%
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oczyszczanie miasta i wsi –
1.147.364,00 zł, utrzymanie zieleni
– 717.333,00 zł. Administracja
publiczna – funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Gminnej
Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Gminy oraz sołtysów to wydatki rzędu 7.493.901,71 zł.
Wydatki przeznaczone na kulturę,
realizowane głównie przez Miejski Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, to kwota
4.751.878,00 zł , w tym spłata raty
wobec Banku Spółdzielczego stanowi 1.403.387,00 zł. Kwotę
2.666.800,00 zł planuje się przeznaczyć na sport, natomiast na
ochronę zdrowia 744.100,00 zł.
Na bieżące remonty i utrzymanie
dróg zaplanowano kwotę
708.122,00 zł a na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 657.055,00 zł.
Wykaz wydatków majątkowych.
Budowa siłowni zewnętrznej w
sołectwie Złotowo 16.433,20 zł;
Wyposażenie placu zabaw i
siłowni zewnętrznej w sołectwie
Mamlicz 40.000,00 zł;

Budowa siłowni zewnętrznej w
sołectwie Dąbrówka Barcińska
13.900,00 zł;
Budowa drogi w Wolicach
116.622,00 zł;
Infostrada Kujaw i Pomorza
57.545,75 zł;
Zakup kotła warzelnego dla
Zespołu Szkół w Barcinie
13.000,00 zł;
Doﬁnansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
10.000,00 zł;
Doﬁnansowanie wymiany pieca
węglowego na inne źródło
ogrzewania 20.000,0 zł;
Oświetlenie sołectwa Piechcin
42.500,00 zł;
Doświetlenie przejść dla pieszych
w 5 lokalizacjach na terenie Gminy
Barcin 50.000,00 zł;
Oświetlenie sołectwa Knieja
10.000,00 zł;
Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz 15.000,00 zł;
Oświetlenie sołectwa Krotoszyn
30.220,29 zł;
Oświetlenie sołectwa Pturek
18.794,54 zł;
Budowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Barcin Wieś
165.000,00 zł;

Budowa oświetlenia drogowego
w Barcinie przy ul. Klonowej i ul.
Lipowej w Barcinie 90.000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie
65.000,00 zł;
Budowa wiaty rekreacyjnej w
sołectwie Barcin Wieś 30.000,00
zł;
Rewitalizacja centrum osiedla w
Barcinie 3.496.727,42 zł;
Wykonanie systemu oddymiania
klatki schodowej w budynku
SPZOZ w Barcinie 85.000,00 zł;
Budowa altany rekreacyjnej w
sołectwie Józeﬁnka 14.572,35 zł;
Zagospodarowanie terenu wokół
altan rekreacyjnych w sołectwie
Wolice 39.932,76 zł;
Rewitalizacja skweru na działce nr
94 obręb I miasta Barcin i
regeneracja trawników (Budżet
Obywatelski) 106.000,00 zł.
Budżet gminy na 2021 rok został
przyjęty Uchwałą Nr
XXV/255/2020 Rady Miejskiej w
Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. w
sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Barcin na 2021 rok.
Bernadeta Chojnacka

7

