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Gminne Pismo Lokalne wydawane przez Miejski Dom Kultury w Barcinie

SzanowniMieszkańcy i Przyjaciele Gminy Barcin!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia dobrego zdrowia,
spokoju ducha, energii do spełniania marzeń oraz harmonii pomiędzy tym, co ważne
w życiu, piękne w pracy, cenne na co dzień i doniosłe w Wielkim Tygodniu.

W czas Triduum Paschalnego stanowiącego dla osób wierzących i praktykujących
jeden z najważniejszych momentów roku liturgicznego, życzymy wzniosłych przeżyć
duchowych, doświadczenia wiary oraz wielu łask Zmartwychwstałego Chrystusa.
Osobom ceniącym wartości laickie i świecki charakter Wielkanocy, niech przyniesie ona
odrodzenie więzi rodzinnych, wewnętrzną przemianę i zachwyt z budzącej się do życia
przyrody.

Najbliższe dni, w których mogą Państwo zaspokoić potrzeby swoje i swoich bliskich,
związane z religijnością, odpoczynkiem, poprawą samopoczucia, kultywowaniem tra-
dycji i zwyczajów, niech wypełni miłość i nadzieja na pokój.

Absolutna nowość. !go Gmina Barcin, czyli
miasto i gmina wWaszych telefonach

Chcecie mieć dostęp do wszystkich najważniejszych infor-
macji dotyczących życia gminy Barcin? O tym co było, jest
i będzie się działo w naszej małej ojczyźnie? To umożliwi Wam
aplikacja !go Gmina Barcin, która jest całkowicie bezpłatna
i można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store.

!go Gmina Barcin można pobrać i za-
instalować na swoim telefonie - a nawet
tablecie lub innym mobilnym urządze-
niu - nie tylko mieszkaniec gminy, ale
także każda inna osoba zainteresowana
życiem naszej społeczności.

Z życia instytucji i sołectw
Aplikacja, którą Państwu przedstawia-
my to interaktywna, modułowa „apka”,
z której dowiemy się nie tylko tego, co
się dzieje w Miejskim Domu Kultury,
Bibliotece Publicznej i jej filiach...

Z pozdrowieniami

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Wojtkowiak

Burmistrz Barcina

Michał Pęziak

• O poezji z muzami Kaliope
iEuterpe

• Laureatki i finaliście - zdolna
młodzież w Zespole Szkół
wBarcinie

KULTURA
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Krótkie, ale ważne wiadomości

30.03.2022 r. przekazano teren bu-
dowy Wykonawcy robót na zada-
niach: „Budowa oświetlenia w Bar-
cinie przy ul. Akacjowej” oraz
”Budowa oświetlenia w sołectwie
Barcin Wieś (działka nr 172 - droga
w kierunku Mamlicza)”. Planowany
termin zakończenia prac ustalono na
dzień 23.06.2022 r. - Barcin, ul.
Akacjowa oraz 18.07.2022 r. - Bar-
cin Wieś.

05.04.2022 r. przekazano teren bu-
dowy wykonawcy robót na zada-
niach: „Budowa oświetlenia w Bar-
cinie przy ul. Leśnej, Cichej,
Spokojnej i część ul. Podgórnej”
(przewidywany termin zakończenia
robót – 01.08.2022 r.), „Oświetlenie
sołectwa Barcin Wieś (droga w kie-
runku ul. Podgórnej w Barcinie) -
przewidywany termin zakończenia
robót - 17.07.2022 r., „Oświetlenie so-
łectwa Sadłogoszcz” etap I i II oraz
„Budowa oświetlenia w Wolicach” e-
tapy: I, II i III (w pierwszym przy-
padku termin zakończenia robót u-
stalony został na dzień 16.08.2022 r.,
a w drugim na dzień 15.09.2022 r.).

Rozpoczęły się także prace związane
z profilowaniem oraz utwardzeniem
kamieniem wapiennym dróg gmin-
nych i wewnętrznych o nawierzchni
tłuczniowej lub gruntowej. Wyko-
nawca - BEDROGS Zenon Budziak
z Bożejewiczek k. Żnina wszedł na
roboty dnia 29.03.2022 r. Umowny
termin wykonania zada-nia to 30 dni
roboczych (w sprzyjających warun-
kach atmosferycz-nych).

08.04.2022 r. przekazano plac budo-
wy dla realizacji inwestycji pn. „Mo-
dernizacja drogi wewnętrznej w Bar-
cinie Wsi”. Umowny termin realiza-
cji tej inwestycji to 100 dni od daty
przekazania placu budowy tj. do 17
lipca 2022 r. Wykonawcą jest Za-
kład Usług Komunalnych z siedzibą
w Nakle nad Notecią.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym
jest modernizacja instalacji central-
nego ogrze-wania i wodno - kanaliza-

cyjna wraz z pracami towarzyszą-
cymi w Zespole Szkół przy ulicy
Polnej w Barcinie. Umowny termin
zakończenia realizacji zadania pla-
nowany jest na dzień 19.08.2022 r.
Wykonawca – ENDARRO Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy.

Unieważnione zostało postępowanie
o udzielenie zamówienia publicz-
nego na przebudowę węzła sanitar-
nego w Szkole Podstawowej nr 1
w Barcinie ponieważ nie złożono
żadnego wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu – w przed-
miotowej części nie złożono żadnej
oferty.

Gmina Barcin podpisała Umowę o
powierzenie grantu „Cyfrowa Gmi-
na” w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Celem projektu jest
wsparcie rozwoju cyfrowego U-
rzędu Miejskiego w Barcinie oraz
zwię-kszenie cyberbezpieczeństwa
jednostki. Projekt obejmuje cyfry-
zację urzędu poprzez nabycie sprzę-
tu IT i oprogramowania, licencji nie-
zbędnych do realizacji e-usług, pra-
cy oraz przeprowadzenie audytu w u-
rzędzie i zastosowanie rozwiązań
umożliwiających zapewnienie sa-
morządowych systemów informa-
tycznych. Wartość dofinansowania
(Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego) wynosi 100.000,00 zło-
tych.

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszka-
niowe, osoby prawne, jak również
przedsiębiorcy oraz jednostki nale-
żące do sektora finansów publicz-
nych będące gminnymi osobami
prawnymi nadal mogą ubiegać się
o dofinansowanie na budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków (o
dofinansowanie nie mogą wnios-
kować właściciele/zarządczy budyn-
ków posiadających możliwość pod-
łączenia do zbiorczej sieci kana-
lizacji sanitarnej oraz nieruchomości
położonych na obszarach planowanej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej).
Wnioski o dofinansowanie można
składać w Urzędzie Miejskim w Bar-

cinie w terminie do dnia 31 lipca
danego roku kalendarzowego, a ma-
ksymalna kwota dofinansowania
wynosi 3.000,00 zł. W 2021 r. do-
finansowano budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków przez
mieszkańców Gminy Barcin na łą-
czną kwotę 29.438,54 zł (11 po-
sesji).

W celu zoptymalizowania działań
Rada Miejska w Barcinie dnia 26
marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr
XXVIII/284/2021 przyjmując „Pro-
gram usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Barcin
na lata 2021 – 2032”. Dotychczas
z terenu gminy Barcin usunięto
530,404 Mg tego niebezpiecznego
odpadu, a gmina pozyskała na ten
cel środki w wysokości 214.303,58
zł. Wnioski o dofinansowanie moż-
na składać w Urzędzie Miejskim
w Barcinie w terminach podawa-
nych na stronach internetowych oraz
na tablicy ogłoszeniowej Urzędu
w danym roku kalendarzowym.
Terminy uzależnione są od realizacji
Programu przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska w Toru-
niu i mogą się różnić w poszcze-
gólnych latach. Maksymalna kwota
dofinansowania kształtuje się na po-
ziomie do 40% kosztów poniesio-
nych przez wnioskodawcę w związ-
ku z utylizacją azbestu.

Burmistrz Barcina Zarządzeniem Nr
44/2022 z dnia 21 marca 2022 r.
ogłosił konkurs na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Ma-
mliczu. Termin składania ofert okre-
ślony był datą końcową 6 kwietnia
2022 r. godz.15.00. W odpowiedzi
na konkurs wpłynęły 3 oferty. Dnia
20 kwietnia 2022 roku o godzinie
10.00 w tutejszym urzędzie odbę-
dzie się posiedzenia Komisji Kon-
kursowej powołanej w celu wyłonie-
nia kandydata na stanowisko Dyre-
ktora Szkoły Podstawowej w Mam-
liczu.

31.03.2022 r. podpisano protokół u-
zgodnień w sprawie realizacji zajęć
sportowych z elementami profilaktyki

czyt. dalej na str. 4
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!go Gmina Barcin – „miasto i gmina
w kieszeni”

Z życia instytucji i sołectw
Aplikacja, którą Państwu przedsta-
wiamy to interaktywna, modułowa
„apka”, z której dowiemy się nie
tylko tego, co się dzieje w Miejskim
Domu Kultury, Bibliotece Publicznej
i jej filiach, Barcińskim Ośrodku
Sportu i Re-kreacji, Samodzielnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej czy
też w spółdzielniach mieszkanio-
wych, ale również w każdym z 15
sołectw naszej gminy. Użytkownik
w łatwy sposób skontaktuje się z u-
rzędem miejskim czy PP-U Wodbar.
Znajdzie ważne dane teleadresowe

do żłobka, przedszkoli czy szkół.
Zarejestrowany posiadacz aplikacji
będzie miał również możliwość
zgłoszenia usterki z terenu miasta
czy gminy oraz będzie mógł pobrać
potrzebne wnioski.

Powiadomienia push
Aplikacja posiada jeszcze więcej
przydatnych funkcji. Jedną z nich są
tzw. „powiadomienia push”. Dzięki
temu mieszkaniec dowie się o tym,
co dzieje się lub będzie się dziać
w gminie np. o zbliżającym się ter-
minie wywozu odpadów, przypomni
o koncercie lub poinformuje o przer-
wie w dostawie wody. Każdy posia-
dacz „apki” będzie mógł przeczytać
elektroniczne wydanie Pogłosu Bar-
cina, a w przyszłości umożliwi gło-
sowanie w ramach budżetu obywa-
telskiego, udziału w konsultacjach
społecznych i badaniach opinii.

Jest i eKarta Mieszkańca
Jedną z największych zalet aplikacji
będzie możliwość skorzystania z e-
Karty Mieszkańca (elektronicznej
Karty Mieszkańca). Każdy użyt-
kownik mieszkający na terenie gmi-
ny Barcin spełniający warunki do
uzyskania Karty Mieszkańca będzie
ją posiadał w aplikacji (bez ko-
nieczności wyrabiania wersji mag-
netycznej karty).

Chcemy, aby aplikacja była dla
mieszkańców kompleksowym roz-
wiązaniem i takim, aby mieszkańcy
mieli wpływ na jej rozwój. Dlatego
zachęcamy do jej pobrania, korzy-
stania i zgłaszania pomysłów w jaki
jeszcze inny sposób możemy uspraw-

nić jej funkcjonowanie.
Narzędzie, które Państwu prze-

kazujemy to kompleksowe rozwią-
zanie umożliwiające „bycie na bie-
żąco” z informacjami dotyczącymi
naszego najbliższego otoczenia. I to
wszystko w zasięgu ręki! Dzięki
nowo wprowadzonej aplikacji !go
Gmina Barcin mieszkaniec schowa
całą gminę do kieszeni.

Ekran startowy aplikacji !go gmina Barcin

Widok panelu głównego aplikacji

W związku z upływem kadencji
dotychczasowego Dyrektora Przed-
szkola nr 1 w Barcinie z dniem 31
sierpnia 2022 roku, Burmistrz Bar-

cina Zarządzeniem Nr 55/2022 z
dnia 29 marca 2022 r. ogłosił kon-
kurs na stanowisko dyrektora tejże
placówki. Termin składania ofert

określony jest datą końcową 13
kwietnia 2022 r. godz.15:00 i po nim
zostanie ustalony dzień przeprowa-
dzenia postępowania konkursowego.

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Barcinie
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głównie przeciwdziałaniu uza-
leżnieniom behawioralnym, które
będą realizowanie przez BOSiR. W ra-
mach tego zadania zostaną utwo-
rzone nowe sekcje sportowe dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy
Barcin do 18 roku życia. Planowany
termin realizacji zajęć IV-VI 2022 r.
oraz jeśli będzie zainteresowanie IX-
XII 2022 r. Na to zadanie została
przeznaczona kwota 4.000,00 zł
miesięcznie.

W UM działa punkt konsultacyjno -
doradczy Programu „Czyste Powie-
trze”. Można w nim uzyskać in-
formacje dotyczące pozyskania do-
finansowania na działania związane
z wymianą źródła ciepła, termo-

modernizacją, wymianą okien i
drzwi oraz fotowoltaiką. W punkcie
można złożyć wniosek o dofi-
nansowanie oraz wypełnić wniosek
o płatność. W 2021 roku z terenu
gminy Barcin złożono 81 wniosków
o dofinansowanie (33 przez punkt
konsultacyjny) dotyczących wymia-
ny źródła ciepła i działań termomo-
dernizacyjnych w ramach Programu
„Czyste Powietrze”.

Od dnia 16 marca 2022 r. zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa
w UM w Barcinie realizujemy zada-
nie: nadawanie uprawnionym oby-

watelom Ukrainy numeru PESEL,
który pozwoli na realizację szeregu
usług publicznych na rzecz tych o-
sób. Na dzień 11 kwietnia 2022 r.
w naszym urzędzie wydano 282
numery PESEL dla obywateli Ukra-
iny, którzy przybyli na terytorium
Polski od dnia 24.02.2022 r.
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Święto służby zdrowia w gminie

W okolicznościowym liście do
dyrektora, personelu i pracowników
Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Barcinie,
władze samorządowe zwróciły uwa-

gę na problemy związane ze scho-
rzeniami takimi jak nowotwory, ast-
ma, otyłość i choroby serca, które
wynikają z zanieczyszczenia środo-
wiska i pandemii.

Zastępca burmistrza Barcina Hu-
bert Łukomski złożył dyrektor Alicji
Wiczewskiej i załodze SP ZOZ-u
życzenia zdrowia, dobrego samopo-
czucia, dokonywania zdrowych wy-
borów, spełnienia kolejnych wyzwań
medycznych.

W 2022 roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem „Our planet, our
health – Nasza planeta, nasze zdrowie”. Tego dnia władze gminy odwiedziły Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

Zastępca Burmistrza Hubert Łukomski złożył osobiście życzenia pracownikom ośrodka zdrowia

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem każdy właściciel budynku ma
obowiązek zgłoszenia źródła ciepła
do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Dotyczy to właś-
cicieli lub zarządców budynków
mieszkalnych, ale także usługowych,
czy gospodarczych. Obowiązek ten
należy wypełnić w terminie do
końca czerwca 2022 r.
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Przyjaciele Noteci podczas walnego
zebrania w gościnnym Barcinie

W pierwszy dzieńwiosny przyjechali delegaci reprezentujący samorządy zrzeszone w Zwią-
zku Miast i Gmin Nadnoteckich. Sympatycy idei „przywrócenia Noteci miastom i gminom
oraz ich społeczeństwom” podsumowali roczną działalność.

XLI Walne Zebranie Członków
ZMiGN zorganizowano w gościnnych
progach Miejskiego Domu Kultury
w Barcinie. Poprowadził je burmistrz
Michał Pęziak. Obowiązkowym punk-
tem spotkania było przedstawienie
sprawozdania merytoryczno - finanso-
wego za ubiegły rok, którego dokonali

prezes związku Sławomir Napierała
i dyrektor biura Hanna Forbrich. Zgro-
madzeni wójtowie i burmistrzowie je-
dnogłośnie udzielili absolutorium za-
rządowi stowarzyszenia.

Jednak kulminacyjnym punktem
dnia było wręczenie statuetek i po-
dziękowań z okazji dwudziestolecia

działalności związku. Przyjaciółmi
Noteci zostali: Jan Kuchowicz, pier-
wszy prezes zarządu ZMiGN, Franci-
szek Strugała, członek założyciel
i prezes zarządu Związku Miat i Gmin
Nadnoteckich w latach 2002 - 2015,
Feliks Łaszcz, starosta powiatu
czarnkowsko - trzcianeckiego, Mag-
dalena Szydełko, wójt gminy Stare
Kurowo i Paweł Pisarek, wójt gminy
Santok.

W dyskusji o rzece Noteć i dzia-
łaniach stowarzyszenia uczestniczyli
ponadto: Grzegorz Smytry, dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy, kpt. Grzegorz
Nadolny z Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej i Tadeusz Sobol, starosta
nakielski.

Obradujący w Barcinie zdecydo-
wali o dalszej współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gos-
podarczych Delta Partner przy wdra-
żaniu nowej Strategii Rozwoju Związ-
ku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Uczestnicy i goście XLI Walnego Zebrania Członków ZMiGN

Bransoletki życia dla 40 seniorów
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie przystąpił do programu

„Opieka na odległość”. To nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami star-
szymi, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby powyżej 65 roku, które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie, dostaną
tzw. bransoletki życia. M- GOPS nadal czeka na zgłoszenia!

Przedsięwzięcie realizowane bę-
dzie do końca 2022 roku. Warto do-
dać, że rozwiązanie to szczególnie
dedykowane jest do seniorów, u któ-
rych nieprzewidywalność zmiany sta-

nu zdrowia uzasadnia stałe monito-
rowanie oraz wymaga jak naj-
szybszej reakcji w postaci pomocy
medycznej. Program w całości sfi-
nansowany będzie z rządowego pro-

gramu „Korpus Wsparcia Seniorów”
na 2022 rok. System "Opieka na
odległość", osobom objętym progra-
mem, zapewni możliwość całodobo-
wego kontaktu z centrum operacyjno
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Żywność w darze dla Polaków i Ukraińców

29 marca br., prezes Włodzimierz
Osuch, Piotr Pilarski oraz wolonta-
riusze: Oliwia Witkowska, Agata Wę-
giel, Karolina Mazurek, Beata Trela,
Natalia Prus, Ewelina Sulska, Wioletta
Pilarska, Joanna Gałuszka i Bartosz
Wyszyński pracowali przy podziale
i wydawaniu paczek żywnościowych.
Artykuły spożywcze z Banku Żyw-

ności w Grudziądzu otrzymało 167
rodzin z gminy Barcin i 100 uchodź-
ców z Ukrainy. Rozładunek wsparła
spółka „Wodbar”.

Potrzebujący otrzymali m.in. żyw-
ność puszkowaną, makarony, powidła,
dania gotowe, sosy, napoje a także
artykuły higieniczne, czyli same
niezbędne rzeczy.

Przedsięwzięcie charytatywne Po-
morsko - Kujawskiego Zrzeszenia Sa-
mopomocy Oby-watelskiej „Sampo”
realizowane jest w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym oraz dotowane
z budżetu gminy Barcin na 2022 rok.

Pomorsko - Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej „Sampo” wydało arty-
kuły spożywcze 167 rodzinom z gminy Barcin i 100 uchodźcom z Ukrainy.

Przykładowy wygląd bransoletki życia

Członkowie i wolontariusze Zrzeszenia Sampo

– alarmowym i wezwanie natych-
miastowej pomocy w przypadku za-
grożenia życia i zdrowia za pomocą
urządzenia przywołującego, czyli
wspomnianej bransoletki życia.

Na tym etapie, pomocą w tej
formie objętych zostanie 40 osób z
gminy Barcin, w wieku powyżej 65
lat. Rozpoczęcie realizacji programu
planowane jest na początek maja br.
Pracownicy Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bar-
cinie analizują dotychczasowe zgło-
szenia osób. Informują jednak, iż

wstępne rozpoznanie, którego celem
było m.in. zbadanie popytu na tego
rodzaju usługę, może być nie-
kompletne.

Osoby zainteresowane wzięciem
udziału w programie powinny skon-
taktować się z pracownicąM-GOPS - u
Joanną Szostek pod nr tel. 52 383 34
45.

Pierwszeństwo udziału w pro-
gramie mają osoby nie-samodzielne,
schorowane i mieszkające samotnie.
Wybór osób zakwalifikowanych nas-
tąpi do 29 kwietnia br.
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W Barcinie sprzątano między innymi Park Wolności, teren wokół kościoła pw.
M. M. Kolbego, stare miasto, promenadę nad Notecią, las krotoszyński

W drugiej edycji Wiosennych Porządków uczestniczyła grupa geocacherów,
którzy przyjechali m.in. z Torunia i Łodzi i wysprzątali teren przy Biedronce

Wiosenne Porządki w gminie Barcin

W akcji sprzątania gminy uczestniczyło
sporo jej młodych mieszkańców

W Barcinie sprzątano między innymi Park Wolności, teren wokół kościoła pw.
M. M. Kolbego, stare miasto, promenadę nad Notecią, las krotoszyński

Efektem wspólnej akcji było kilkadziesiąt worków z odpadami. Ich wywozem
zajęło się niezawodne przedsiębiorstwo Wodbar

W drugiej edycji Wiosennych Porządków udział wzięli mieszkańcy Barcina, sołectwa Piechcin (na zdjęciu) oraz
sołectw: Knieja, Kania, Sadłogoszcz, Barcin Wieś i Wolice

A to są efekty wspólnego działania mieszkańców sołectwa Kania. W pozostałych
sołectwach uzbierano podobną ilość zalegających odpadów
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Najlepsi czytelnicy w gminie Barcin nagrodzeni
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin co roku organizuje konkurs na Czytelnika

Roku i Młodego Czytelnika Roku. 30 marca br. dowiedzieliśmy się do kogo powędro-
wały wyróżnienia za ubiegły 2021 r..

Najlepsi Czytelnicy Roku 2021 barcińskiej książnicy

To jeden z ważniejszych kon-
kursów organizowanych w biblio-
tece. Wyróżnia się w nim najaktyw-
niejszych czytelników biblioteki
głównej i poszczególnych filii. Wy-
bierając laureatów, bierze się rów-
nież pod uwagę aktywne uczes-
tnictwo w życiu biblioteki.

Nagrodzeni młodzi i starsi
Czytelnikiem Roku biblioteki
głównej w Barcinie została Grażyna
Byczyńska, zaś Młodym Czytel-
nikiem - Antoni Rambowicz. Pani
Grażyna w 2021 roku przekroczyła
progi książnicy 43 razy i wy-
pożyczyła 239 książek. Chętnie
uczestniczy w akcjach czytelniczych
organizowanych w wypożyczalni.

Antoni ma dopiero 4 lata. Przy-
chodzi do biblioteki z rodzicami.

Najczęściej wybiera książeczki
o przyrodzie, zwierzątkach i autach.
W zeszłym roku wypożyczył 436
książek. Jak na razie czytają mu
rodzice, jednak z pewnością, nie-
bawem, będzie czytał sam.

Z filii nr 1 w Barcinie wyróżniono
Ewę Brewkę i Maję Blaczkowską.
Pierwsza z nich przeczytała 152
książki. Wypożycza też prasę i jest
aktywną członkinią klubu „Ar-
tystyczne pasje czytelniczek”. Maja,
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1,
przychodzi do biblioteki z babcią
i młodszym bratem Mikołajem, cza-
sem z rodzicami. Uczestniczy w za-
jęciach plastycznych w bibliotece.
Wypożyczyła 65 pozycji.

W filii w Piechcinie Czytelnikiem
Roku oraz Młodym Czytelnikiem
Roku zostali odpowiednio: Barbara

Borowska i Gabrysia Białecka. Pani
Barbara jest członkinią Dysku-
syjnego Klubu Książki i regularną
uczestniczką organizowanych w bi-
bliotece spotkań. W 2021 roku się-
gnęła po 106 wydawnictw. Pięciolet-
tnia Gabrysia uczęszcza do Przed-
szkola w Piechcinie. Wypożyczyła
106 książek i bierze udział w za-
jęciach bibliotecznych.

Marianna Różańska i Iga Ko-
szucka to Czytelniczki Roku w filii
w Mamliczu. Pani Marianna wy-
pożyczyła 174 książki. Do biblioteki
przyjeżdża z Będzitowa. Kolejna
nagrodzona - Iga, mieszka w Ma-
mliczu i tu chodzi do szkoły. W u-
biegłym roku wypożyczyła 166 ksią-
żek. Uczestniczy w zajęciach bi-
bliotecznych i należy do Dysku-
syjnego Klubu Książki dla dzieci.
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„O króliczku wędrowniczku. Historia prawdziwa”
w dziecięcym DKK

Klubowicze, uczniowie klasy III
C, rozmawiali o książce Grażyny
Bąkiewicz „O króliczku wędrow-
niczku. Historia prawdziwa”.

Autorka postanowiła spisać losy
małej Zosi i pokazać małym czytel-
nikom, że nie ma rzeczy niemożli-
wych! Bo choć mogłoby się wyda-
wać, że odszukanie zabawki zagu-
bionej w jednym z autobusów
w wielkim mieście jest nierealne, to
dzięki tej historii okazuje się, że
cuda się zdarzają.

Przygoda Zosi i jej przyjaciela
jest świetnym przykładem na to, że
media społecznościowe mają w so-
bie wielką moc, zwłaszcza gdy za-
mieszczone treści spotkają się
z ludzką solidarnością, szczyptą ser-
deczności i nutką sympatii. Historia
Króliczka Wędrowniczka to nie tyl-
ko ciekawa książka o zagubionej za-
bawce, dzięki której dzieci uczes-
tniczące w spotkaniu mogły opowie-
dzieć o swoich ulubionych przy-
tulankach, powiernikach dziecię-

cych radości i smuteczków. To także
wspaniała i wzruszająca opowieść
o relacjach z pozoru obcych sobie
ludzi. Znaleziono w niej wiele war-
tościowych treści, poruszających
wątków i całkiem dużą dawkę auto-
busowego bon tonu.

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki zaplanowano na
kwiecień, omawiana będzie książka
Moniki Utnik - Strugały i Małgosi
Piątkowskiej „Po ciemku, czyli co
dzieje się w nocy”.

W środowe przedpołudnie, 3 marca, spotkali się członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci działającego przy oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Barcin.

Przystanek – Poezja w miejskiej bibliotece
23 marca br., spotkaniem pn. „Zaproszenie w świat poezji – spotkanie poetyckie z lo-

kalnymi twórcami”, w czytelni barcińskiej biblioteki zainaugurowano kolejny projekt.
Tym razem jest to „Przystanek – Poezja”.

Gośćmi tego popołudnia były:
Zofia Jesionowska – miłośniczka
literatury, lokalna działaczka i po-
etka, Violetta Wiśniewska – po-

etka tworząca wiersze w strumie-
niu świadomości, swoiste przeka-
zy i odpowiedzi na pytania, które
mają za zadanie pokazać, jak żyć

wystarczająco dobrze, a także Da-
nuta Wesołowska – działaczka
oraz autorka wielu przedsięwzięć,
propagatorka kultury słowiań-
skiej, która podczas spotkania
zaprezentowała dorobek poetycki
zmarłej niestety, lokalnej poetki
Jadwigi Stróżykiewicz.

Panie czytały wiersze w trzech
kategoriach: miłości, potrzeby
wewnętrznej zmiany na lepsze o-
raz o przemĳaniu w czasie.
Zadanie otrzymało dofinansowa-
nie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu Promocja czytel-
nictwa.Zofia Jesionowska, Violetta Wiśniewska i Danuta Wesołowska zaprosiły publiczność w świat poezji
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Jak w 100 minut umrzeć ze śmiechu
W kwietniu na deskach sceny Miejskiego Domu Kultury w Barcinie wystąpi Kabaret

„Moherowe berety” – formacja, która z pewnością rozbawi i rozśmieszy barcińską pub-
liczność do łez.

Kabaret tworzą cztery panie w śred-
nim wieku, na co dzień grające w Te-
atrze Rozrywki w Chorzowie. Grupę
„Moherowe berety” stworzyły pod
wpływem impulsu, który zamienił
się w dziesięć lat grania na scenach
w całej Polsce.

W swoich programach wykorzy-
stują znane szlagiery muzyki roz-

rywkowej, które w połączeniu z hu-
morystycznymi dialogami, niewy-
bredną mimiką i gestami dają widzo-
wi dawkę dobrego kabaretu. Dalekie
od polityki, ale bliskie zwykłemu
człowiekowi – śmieją się bowiem
z ludzkich dziwactw, słabości czy
przyzwyczajeń. Przerysowują, wcie-
lają się w charakterystycznie postaci

sprawiając, że publiczność śmieje
się do rozpuku.

Kabaret wystąpi w sobotę 23 kwiet-
nia o godz. 17:00. Bilety na wydarze-
nie nabywać można w kasie sta-
cjonarnej Miejskiego Domu Kultury
w Barcinie oraz online poprzez
strony: www.bilety.mdkbarcin.com.pl
i www.kupbilecik.pl

Wokół Szekspira - o istocie i tajem-
nicy człowieczeństwa

Najbardziej rozpoznawalne, a zarazem najbardziej tragiczne postacie szekspirowskich
dzieł w jednym czasie i miejscu? Tak to możliwe jeśli tak skomplikowanego wręcz
ekwilibrystycznego teatralnego zadania podejmuje się aktor wybitny, którego kunsztu
kosztował cały świat.

o istotę człowieczeństwa, która
pozostaje niezmienna i niezależna
od czasu i miejsca, w którym
żyjemy. Przekonujemy się o tym
każdego dnia, a wyrecytowane nie
tak dawno przez Aktora po mi-
strzowsku słowa, które stały się
symbolem wojny z Ukrainą zdają się
to potwierdzać.

Jak sam przyznaje dzieł Szeks-
pira nie można traktować z dystan-
sem, kiedy ma się do czynienia z czymś
niezwykłym, uniwersalnym, nies-
kończonym w czasie i przestrzeni.
Często powtarza, że uwielbia grać to
przedstawienie, które przybiera for-
mę dialogu z publicznością, nawet
wtedy kiedy ta nie za bardzo ma na
to ochotę.

Nie sposób pominąć faktu, że
Szekspir nie tylko nas rozwija
i kształtuje, ale także pokazuje nam
wstyd w całej okazałości. Dzięki
niemu jesteśmy w stanie lepiej oce-
niać świat, a co ważniejsze, Szeks-
pir uczy nas, że człowiek jest ta-
jemnicą. Nie często zdarza się oka-

zja aby móc obcować z geniuszem
stratfordczyka oraz wielkością, mi-
strzostwem aktora, który zapisuje się
złotymi zgłoskami na kartach histo-
rii światowego kina i teatru. 26 maja
będzie świętem teatru w naszym
mieście, wydarzeniem którego nie
można przegapić, bo będzie się tego
mocno żałować.

Występ Andrzeja Seweryna już 26 maja br.

Andrzej Seweryn na scenie

Andrzej Seweryn wcielając się
w role Hamleta, Makbeta, czy Otella
poszukuje odpowiedzi na pytania
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Historia barcińskich mostów
Każda osoba, która chce dowiedzieć się czegoś o Barcinie, prędzej czy później natrafia na

informację, że miasto leży nad rzeką Noteć. A wiadomo – jak rzeka, to i most – a w Barcinie
nawet trzy. Zapraszamy na opowieść o barcińskich mostach.

Pierwszym mostem od strony
jeziora Wolickiego jest kładka dla
pieszych, zwana popularnie mostem
„garbatym”. Łączy ona ulice Mosto-
wą i Wyzwolenia. Obecnie jest to
konstrukcja metalowa, wielu miesz-
kańców pamięta jednak jeszcze po-
przednią, drewnianą przeprawę. Ko-
lejny most - drogowy, wiedzie z ryn-
ku na ul. św. Wojciecha. Nazywany
jest przez barcinaków „żelaznym”;
stanowi dla wielu główną przeprawę
przez Noteć. W 1939 roku został
wysadzony przez wycofujące się
oddziały wojska polskiego. Napra-
wiono go częściowo podczas oku-
pacji jako kładkę dla pieszych; z o-
powieści mieszkańców wynika, że
nazywany był w tym czasie przez
Niemców „Barbaren Brucke”. Po
wojnie odbudowany.

Trzeci most na Noteci, położony
przy barcińskiej obwodnicy, rów-
nież ma swoją zwyczajową nazwę -
zwany jest „pańskim” bądź „pry-
watnym”. Faktycznie był on dawniej
prywatny; należał do Kazimierza
Winieckiego, właściciela majątku
ziemskiego, pełniącego w dwudzie-
stoleciu międzywojennym rolę wój-
ta gminy Barcin. Most ten był nieg-
dyś drewniany. Podobnie jak most
przy rynku, został wysadzony w cza-
sie kampanii wrześniowej. Odbudo-
wany przez Niemców, stanowił
w czasie II wojny jedyną w mieście
przeprawę drogową. Po wojnie po-
nownie odbudowany.

Wiadomo także, że w dwudzie-
stoleciu działała w Barcinie czwarta
przeprawa przez rzekę – promowa.
Przeprawa ta była zapewne używana
okazjonalnie, nie wiadomo tez do
końca, jak wyglądała.

Most „garbaty”, dwudziestolecie międzywojenne

Widok na trzeci most, tzw. pański

Most drogowy przy rynku, rok 1910
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13 stycznia 2022 roku w MDK

Barcin Mirosław Kaźmiyrz Binkow-

ski z Torunia wygłosił wykład zaty-

tułowany „O gwarze pałuckiej z sen-

tymentem i humorem”. Pan Miros-

ław jest dobrze znanym studentom -

seniorom rodowitym żninianinem,

który od kilkunastu lat zasiada jako

juror w powiatowym konkursie gwa-

ry pałuckiej w Bibliotece Publicznej

Miasta i Gminy Barcin.

Słuchacze uniwersytetu bardzo

serdecznie przyjęli wykładowcę,

który przypomniał historię docho-

dzenia do odkrywania i utrwalania

wyrażeń gwarowych i zapisywania

w swojej twórczości: w słowniku

i tomikach wierszy.

Atmosfera wśród słuchaczy była
radosna, przerywana wybuchami

śmiechu, ponieważ wiersze gwaro-

we mają w sobie duży ładunek hu-

moru. Podczas wykładu autor pro-

mował najnowszą książkę przezna-

czoną dla najmłodszych czytelników

„Jak kiejsiś Pałuczoki godali”,

z gwarowymi tłumaczeniami klasy-

ków, Tuwima czy Brzechwy. Pani

Zofia Jesionowska powiedziała:

„My, starsi Pałuczanie, z senty-

mentem wspominamy czasy swych

dziecięcych zabaw i rodzinnych

spotkań, które nierozłącznie kojarzą
się z powszechnie, wówczas, uży-

wanym językiem gwary.”

W Dzień Babci przedstawiciele

Rady Słuchaczy UTW otrzymali

w ratuszu propozycję udziału w pro-

jekcie unijnym KU WIOŚNIE. Od

lutego do maja grupa 20 seniorów

dwa razy w tygodniu uczestniczy

w spotkaniach prowadzonych przez

profesjonalnych instruktorów. Są to

sesje z psychologiem, warsztaty rę-

kodzielnicze i animacyjne, zajęcia

sportowo - rekreacyjne i wyjście do

Kina Barć.

W lutym Miejsko - Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej przepro-

wadził nabór do projektu KORPUS

WSPARCIA SENIORÓW. Chętni

seniorzy mogli otrzymać opaski

bezpieczeństwa z funkcjami ratują-

cymi zdrowie i życie.

Po miesięcznej przerwie wzno-

wiono zajęcia warsztatowe, a 10

marca pani Małgorzata Jarocińska

z Bydgoszczy, emerytowana nau-

czycielka historii i wspaniała gawę-

dziarka, przybliżyła sylwetki niepos-

politych kobiet II Rzeczypospolitej.

Barwna opowieść dotyczyła życia,

pracy i twórczości Hanki Ordonów-

ny – aktorki i pieśniarki, Marii Paw-

likowskiej - Jasnorzewskiej poetki

i Zofii Stryjeńskiej - malarki i ar-

tystki.

22 marca Genowefa Jakubowska,

Kazimiera Szczepańska i Ewa

Przybylska z sekcji kulinarnej UTW

wzięły udział w drugim spotkaniu

projektu „Moda na EtnoFit”

Fundacji Kulturalna Przestrzeń
z Piekoszowa. W trakcie warsztatów

kulinarnych „EtnoFit na talerzu”

w Cekcynie próbowano połączyć
tradycyjne potrawy ze zdrowym

odżywianiem. Tworzono dania z ak-

centem fit, w których rolę główną
odgrywała kasza gryczana, ryba oraz

mix sałat.

Od początku roku w Uniwer-

sytecie Trzeciego Wieku trwają
przygotowania do kwietniowej wy-

cieczki do Krakowa i okolic oraz

majowego wyjazdu na turnus reha-

bilitacyjny do Sarbinowa. Wspólną
wyprawą i odpoczynkiem zainte-

resowanych jest 125 osób.

Warto dodać, że ciekawe wy-

kłady i aktywne zajęcia, inicjatywy

„Ku Wiośnie” oraz „Moda na Et-

noFit” będą kontynuowane, pozwa-

lając słuchaczom na zdobywanie no-

wych umiejętności, zainteresowań i

doświadczeń.

Na UTW nudy nie ma. Słuchacze mają
dużo aktywności i sporo planów

W pierwszym kwartale 2022 roku słuchacze lokalnej uczelni wypełnili wolny czas wy-
kładami, warsztatami i projektami aktywizującymi osoby starsze. Dalsze plany zdo-
bywania nowej wiedzy i integracji są także ambitne.
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O poezji z muzami Kaliope i Euterpe
Uczniowie z Zespołu Szkół w Barcinie, przy ul. Polnej, w szczególny sposób

obchodzili światowy Dzień Poezji, który trwał od 21 marca br. do końca miesiąca.

Co więc zorganizowano w ramach
tych niecodziennych obchodów?
Było kilka ciekawych przedsię-
wzięć. Jeden dzień upłynął pod has-
łem „Ach, poeci! Tych warto znać”.
Zadaniem klas było przygotowanie
kącików poświęconych wskazanym
wcześniej twórcom.

Spacerując po holach, można by-
ło poczytać o literatach ważnych dla
historii polskiej literatury, takich jak
Jan Ko-chanowski, Adam Mickie-
wicz, Juliusz Słowacki, Cyprian
Kamil Norwid, Maria Konopnicka,
Krzysztof Kamil Baczyński. Poja-
wiły się także wystawki poświęcone
noblistom Wisławie Szymborskiej
i Czesławie Miłoszu, a także
współczesnym i lokalnym twórcom.
Nie zabrakło także miejsca dla
pisarza ważnego dla uczniów z U-
krainy, a mianowicie Tarasa Szew-
czenki.

Ostatniego dnia poezji, czyli 31
marca, cała społeczność szkolna zo-

stała zaproszona do sali gimnas-
tycznej, gdzie odbyły się wybory
Miss Muz Poezji. Imprezę, podczas
której zaprezentowały się muzy

z prawie wszystkich klas,
poprowadził Radek Pender z III
LO, który wcielił się w postać A-
polla.

Dodatkową atrakcją był wys-
tęp szkolnych wokalistek: Karo-
liny Mazurek, Ani Ratajczak, Ga-
brysi Kaniuka i Zosi Kwiatkow-
skiej. Dziewczyny przeniosły nas
do świata poezji śpiewanej.
Przedstawiły utwory Wolnej Gru-
py Bukowina, Marka Grechuty
i Starego Dobrego Małżeństwa.

Tytuł Miss Muz Poezji 2022
zdobyła Jagoda Pietrala z klasy III
LO, jako Euterpe. Ex aequo przy-
znano dwie nagrody wice-miss
dla Anny Krygier z klasy VIII D -
Kaliope oraz Agaty Paszkiet z kla-
sy VII E - Euterpe. Dziew-czyny
otrzymały pamiątkowe nagrody.
Warto podkreślić, iż była to
pierwsza taka impreza od czasu
wybuchu pandemii Co-vid-19.

Cała społeczność szkolna su-
per się bawiła! Był to wyjątkowy
czas wspólnej zabawy, nauki i po-
znania siebie nawzajem. Wszyscy
czekają na kolejne spotkanie!

Wszystkie kandydatki na Miss Muz prezentowały się bardzo pięknie

Tytuł Miss Muz Poezji 2022 zdobyła Jagoda Pietrala z klasy III LO, jako Euterpe (w środku)
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OŚWIATAWiadomości z placówek oświatowych

Pamiętacie? Ponad miesiąc temu kiedy wybuchła wojna na Ukrainę wiele placówek
i mieszkańców naszej gminy włączyło się w akcję pomocową. Wśród nich także Przed-
szkole nr 1 w Barcinie.

Placówka odpowiedziała na apel
Klubu Wolontariatu „Razem” dzia-
łającym w Zespole Szkół Niepu-
blicznych w Piechcinie i zebrała da-
ry dla dwóch uchodźczych rodzin –
pani Kateryny z synem Maksymem
(11 lat) oraz pani Okeksandry z sy-
nem Dmytro (4 lata).

Przedszkolna akcja trwała do 10
marca br. Koordynowały ją nau-
czycielki: Ewelina Sulska, Hanna
Michalska, Malwina Stawicka - Ro-
chowiak, Iwona Niwa i Daria Koz-
łowska. Środków higieny i czys-
tości, żywności, odzieży, gazy, plas-

trów i leków przeciwbólowych oraz
materiałów plastycznych było tak du-
żo, że trafiły również gminnym trans-

portem humanitarnym do partners-
kiego miasta gminy Barcin - Bur-
sztyn na Ukrainie.

Dzieci z przedszkola pomogły przy załadunku darów dla miasta Burszstyn na Ukrainie

Maluchy dla Ukrainy - pomoc dla
miasta Bursztyn

W zbiórkę darów zaangażowały się wszystkie dzieci z Przedszkola nr 1 w Barcinie
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Laureatki i finaliści – zdolna młodzież w Zespole
Szkół w Barcinie

Na początku roku szkolnego
2021/2022 Kujawsko - Pomorski Ku-
rator Oświaty zarządził organizację
trzystopniowych konkursów przed-
miotowych dla uczniów klas IV -
VIII szkół podstawowych z 13 dzie-
dzin nauczania. Na etapie woje-
wódzkim sześcioro uczniów Zespo-
łu Szkół w Barcinie wykazało się
rozległą wiedzą i szczególnymi u-
zdolnieniami. I tak, tytuł laureata
konkursu przedmiotowego z języka
polskiego zdobyły Emilia Kolińska
oraz Weronika Wysocka. Finalis-
tami z historii zostali z kolei Ale-
ksander Polak i Jędrzej Zieliński.
Tytuł finalisty konkursu kurato-
ryjnego z matematyki przypadł nato-
miast Zofii Nowak i Aleksandrowi

Grześkowiakowi. Warto dodać, że
laureatki Emilia i Weronika są zwol-
nione z egzaminu ósmoklasisty z ję-
zyka polskiego.

Weronika Wysocka interesuje się
popkulturą oraz naukami humanis-
tycznymi. W wolnym czasie czyta
książki, a jej ulubionymi gatunkami
są fantasy i kryminały. Po ukończe-
niu szkoły zamierza pójść do Liceum
Ogólnokształcącego w Barcinie.

Emila Kolińska lubi śpiewać,
grać na gitarze, gotować i podróżo-
wać. Kocha zwierzęta, zwłaszcza swo-
je trzy koty i psa. Chciałaby konty-
nuować naukę w Uniwersyteckim
Liceum Ogólnokształcącym w To-
runiu.

Jedną z pasji Aleksandra jest ma-

tematyka, która zawsze przychodzi-
ła mu z dużą łatwością i sprawiała o-
gromną przyjemności. Olek intere-
suje się muzyką i grą na instrumen-
tach. Jest także sportowcem, który
od pięciu lat trenuje lekkoatletykę
i odnosi znaczące sukcesy w regio-
nie i kraju.

Zofia Nowak jest uczennicą klasy
8A. Lubi śpiewać, grać na gitarze,
pływać, czytać książki i podróżo-
wać. Uwielbia teatr i sztukę. Zosia
działa w szkolnym wolontariacie
i pełni funkcję wiceprzewodniczącej
Młodzieżowej Rady Gminy Barcin.

Aleksander Polak ma 15 lat. In-
teresuje się szachami i historią. Uda-
ło mu się dwukrotnie uzyskać tytuł fi-
nalisty konkursu kuratoryjnego z hi-
storii. Posiada II kategorię szachową
i cały czas stara się rozwijać swoje
szachowe umiejetności. Olek wybie-
ra się do liceum w Barcinie.

Najmłodszy finalista Jędrzej Zie-
liński chodzi do 7 klasy. Od kilku lat
interesuje się historią, najbardziej
ciekawi go okres powojenny i czasy
PRL-u. Czyta czasopisma popular-
nonaukowe i książki, rozwiązuje za-
gadki logiczne. Pasją Jędrka jest ta-
niec i śpiew, ale nie lubi występów
publicznych. Lubi podróżować i po-
znawać miejsca historyczne.

Uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie Emilia Kolińska, Weronika Wysocka, Aleksander
Polak, Jędrzej Zieliński, Zofia Nowak i Aleksander Grześkowiak odnieśli sukcesy w kon-
kursach przedmiotowych kuratora oświaty z języka polskiego, historii i matematyki.
Serdecznie gratulujemy!

Samorządowcy, dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
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Siatkówka wodna na barcińskiej pływalni
W zorganizowanym przez Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji tegorocznym Turnieju Firm

i Instytucji wystartowały trzy zespoły. Wygrali przedstawiciele Frigo Logistics Sp. z o.o. zeŻnina.

Oprócz sąsiadów ze Żnina do
rywalizacji w siatkówce wodnej przy-
stąpili także reprezentanci Urzędu
Miejskiego w Barcinie oraz pracowni-
cy i przyjaciele Barcińskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji. Choć głównym
celem turnieju było promowanie tej
dyscypliny jako świetnej formy ak-
tywności fizycznej i rozrywki jedno-
cześnie, nie zabrakło oczywiście spor-

towych wrażeń, a drużyny walczyły
zaciekle o każdy punkt. Rywalizacja
nie przeszkodziła zawodnikom świet-
nie się bawić.

Po prawie dwugodzinnych roz-
grywkach - w systemie każdy z każ-
dym - na pierwszym stopniu podium
stanęli zawodnicy reprezentujący Fri-
go Logistics. Drugie miejsce przypadło
barcińskim samorządowcom. Pracow-
nicy i przyjaciele BOSiR zajęli miejsce
trzecie. Wszyscy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i puchary.

To za nami. My tymczasem zapra-
szamy na kolejny turniej, który zapla-
nowany jest 23 kwietnia. Pod dachem
barcińskiej pływalni rozegrany zosta-
nie siatkówki wodnej – tym razem w ra-
mach Wiosennej Ligi Siatkówki Wod-
nej o Puchar Burmistrza Barcina.

Przedstawiciele Frigo Logistics postawili wysoko poprzeczkę

W dwanaście godzin przepłynęli
ponad 300 kilometrów

19 marca br. punktualnie o godz. 18:00 na barcińskim basenie 22 zawodników rozpo-
częło zmagania w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim OTYLIADA.

Podobna rywalizacja przeprowa-
dzona została na 36 pływalniach
w Polsce. Najbardziej wytrwali za-
wodnicy pływali całą noc. Swoje
zmagania skończyli o 6:00 rano!

W Barcinie na najwyższym stop-
niu podium stanął Michał Czerniak,
który przepłynął 39 kilometrów
i 700 m jednocześnie zdobywając
trzecie miejsce w Polsce. Drugie
miejsce przypadło Markowi Szydło-
wskiemu z wynikiem 30 kilomet-
rów i 875 metrów, na trzecim stop-
niu podium - po przepłynięciu 28 ki-Najbardziej wytrwali zawodnicy pływali aż do rana
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Wszyscy otrzymali mini pakiet startowy i pamiątkowy dyplom

Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi zawodnicy medale

lometrów i 500 metrów - uplasował
się Waldemar Ostromęcki.

Wśród kobiet najlepszy wynik
osiągnęła Hanna Bakuniak - 28 ki-
lometrów 250 metrów. Druga była
Anna Ratajczyk z wynikiem 23 kilo-
metrów 450 metrów. Trzecie miej-
sce zajęła Zuzanna Lutoborska, któ-
ra pokonała 20 kilometrów i 200
metrów. Odległości pokonane przez
zawodników zliczali wolontariusze,
którymi byli Uczniowie Zespołu
Szkół w Barcinie, nad którymi czu-
wał nauczyciel Piotr Brokos. Łącz-
nie na barcińskiej pływalni przepły-
nięto ponad 300 kilometrów.

Mini maraton sekcji pływackiej
29 marca br. wśród zawodników sekcji pływackiej został zorganizowany Mini Ma-

raton Pływacki.

Zadaniem zawodników było
przepłyniecie jak najdłuższego dys-
tansu w 60 minut. Do rywalizacji
przystąpiło 8 zawodników.

Na I miejscu podium stanęła
Adrianna Rydlewska z wynikiem
2500 m, na II miejscu Lena Tar-
nowska z wynikiem 2400 m, III

miejsce przypadło Antoninie Mierz-
wie z dystansem 2375 m.

Każdy uczestnik otrzymał pamią-
tkowe dyplomy i coś słodkiego.



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

Żłobek "Pszczółka”
ul. Jakuba Wojciechowskiego 10A,
88-190 Barcin
tel. +48 52 511 45 45

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

Zespół Szkół w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88 - 190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
ul. Polna 1, 88 - 190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92

Szkoła Podstawowa
w Mamliczu
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90

Szkoła Podstawowa w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90
TVL Barcin - wew. 104, +48 660 541 452

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Barcin im. Jakuba
Wojciechowskiego w Barcinie
ul. Wojska Polskiego 4A, 88-190 Barcin
tel. +48 790 428 282

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, 661 288 380

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

Komisariat Policji
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 477526 112

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kościelna 15, 88 - 190 Barcin
tel. +48 52 383 20 79

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88 - 190 Barcin
wypożyczalnia rowerów: 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

BARCIN WIEŚ

Sołtys: Dorota Kokocha
Rada Sołecka: Robert Robaczewski,
Sylwia Czapla, Karolina Pietraszko,
Renata Wiśniewska i Ryszard
Wojciechowski

DĄBRÓWKA BARCIŃSKA

Sołtys: Halina Olszanowska
Rada Sołecka: Ewa Cieślik, Patrycja
Krojniak, Michał Kwiatkowski i Karolina
Olszanowska – Dypolt

JÓZEFINKA

Sołtys: Anna Sadłowska
Rada Sołecka: Anna Ciochoń, Roman
Karpiński, Elżbieta Kędziora, Paweł
Kędziora i Mariusz Paciorek

KANIA

Sołtys: Monika Zalewska
Rada Sołecka: Iwona Ratajczak, Kamila
Czajkowska, Danuta Umińska, Maria
Woźniak i Ewa Zalewska

KNIEJA

Sołtys: Maria Boryczka
Rada Sołecka: Elżbieta Bukała,
Magdalena Filipowicz, Iwona
Kwiatkowska, Barbara Nowicka i Paweł
Wiliński

KROTOSZYN

Sołtys: Piotr Niestatek
Rada Sołecka: Teresa Serwińska,
Bartłomiej Buzała, Andrzej Fryca,
Małgorzata Piechocka i Małgorzata Wojke

MAMLICZ

Sołtys: Jakub Jurek
Rada Sołecka: Grzegorz Ciszak,
Mirosława Czapla, Helena Łożyńska,
Joanna Rucińska i Marlena Wyka

MŁODOCIN

Sołtys: Grzegorz Potempa
Rada Sołecka: Przemysław Kapłoński,

Agnieszka Krakowiak, Ireneusz
Nowak, Gabriela Przybylska -
Lasota, Agnieszka Rybińska

PIECHCIN

Sołtys: Anna Popielarz - Olszak
Rada Sołecka: Dariusz Kończalski,
Agnieszka Dąbrowska, Anna
Karmolińska, Dorota Maciejewska
i Agnieszka Soska

PTUREK

Sołtys: Marianna Pawłowska
Rada Sołecka: Ewa Bałka, Grażyna
Niewolak, Paweł Stegienta i Urszula
Stegienta

SADŁOGOSZCZ

Sołtys: Joanna Bierońska
Rada Sołecka: Renata Adamiec,
Kacper Broda, Wiesława Kokocha
i Irena Kopacz Sołectwo

SZEROKI KAMIEŃ

Sołtys: Marek Grzeszak
Rada Sołecka: Katarzyna
Dzierzgowska, Danuta Nowak,
Aldona Twerd i Marek Zieliński
Sołectwo

WOLICE

Sołtys: Agnieszka Marolewska
Rada Sołecka: Halina Łukowska,
Anna Maćkowska, Krystyna Nowak,
Anna Puzio i Anna Trawińska

ZALESIE BARCIŃSKIE

Sołtys: Hanna Fojutowska
Rada Sołecka: Magdalena
Drzażdżyńska, Sebastian Dudek,
Gabriela Feliksiak i Aleksander
Józefowicz

ZŁOTOWO

Sołtys: Tomasz Biel
Rada Sołecka: Dorota Dziennik,
Maria Gamelska, Beata Grobelniak,
Agnieszka Wolska i Wioletta Wyka

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. +48 52 383 41 00
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
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. +48 52 383 41 00, +48 52 383 41 35
tel. 668 244 494, 795 593 575

e-mail: bok@barcin.pl

Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie
ul. 11 Listopada 1c,
88-192 Piechcin

Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich Sołectw Gminy
Barcin w kadencji 2019 – 2023 Jednostki organizacyjne w gminie Barcin

Miesięcznik: Pogłos Barcina

Wydawca:
Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

skład DTP:
Karol Kaśków
tel: 52 383 41 18

e-mail: support@barcin.pl

Osoby odpowiedzialne za
przygotowanie tekstu:

Joanna Bejma, Olga Gralak - Ćwikła,
Waldemar Dolata, Jarosław

Drozdowski, Renata Grabowska,
Milena Grobelska, Artur Jakubowski,

Iwona Janiak, Natalia Kĳak

Gminne Pismo Lokalne wydawane przez Miejski Dom Kultury w Barcinie Struktura władzy w gminie


