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„A to Polska właśnie”. W Barcinie
wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
Po Mazowszu przyszedł czas na Śląsk. Zespół Pieśni i Tańca

„Śląsk” do tej pory nie gościłwBarcinie. Dlatego to jest właściwy
moment, aby być świadkiem tego niecodziennego wydarzenia, któ-
re niesie za sobąwyjątkowe oraz godne doświadczenie, które war-
to przeżyć. Taka okazja nie trafia się zawsze.
Ambicją „Śląska” jest prezentowa-

nie wielowiekowego folkloru śląskie-
go, który mimo występowania na ol-
brzymim zróżnicowanym terenie - za-
chowuje swoiste, jemu tylko właściwe

oblicze. Z czasem włączył także do
swojego repertuaru inne polskie pieśni
i tańce oraz opracowania oper, orato-
riów i muzyki sakralnej.

czyt. dalej na str. 4

LIDL w Barcinie
LIDL nie tylko dla Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła czy Gniez-

na, ale także dla BARCINA. Burmistrz Michał Pęziak, podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej, z przyjemnością podzielił się infor-
macją, że dotychczasowe starania przyniosły oczekiwany efekt.
W drugim kwartale 2023 roku mieszkańcy gminy Barcin będą
mogli robić zakupy w sklepie Lidl. Na pracę w sklepie może li-
czyć około 20 osób.

Wizualizacja LIDLA przy ulicy Dworcowej w Barcinie
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Krótkie, ale ważne wiadomości
W ramach realizacji Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Barcin na 2022 rok, bur-
mistrz określił zasady ubiegania się
o środki finansowe na realizację za-
dań objętych w ramach Programu.
Wzór wniosku dostępny jest na stro-
nie internetowej www.barcin.pl, BIP
- Ochrona Zdrowia - Wzory do-
kumentów. Terminy składania ofert:
13 maja br. [na rok szkolny
2021/2022] i 12 sierpnia br. [na rok
szkolny 2022/2023].

Burmistrz Barcina podpisał u-
mowę na wykonanie okładzin i wy-
kończenie kaskady wodnej z pod-
świetlaniem przy Urzędzie Miej-
skim w Barcinie. Umowny termin
zakończenia robót planowany jest 1
czerwca br. Wykonawcą robót bę-
dzie firma „POLMAK” Robert Kur-
czewski z Pakości.

Gmina Barcin podjęła działania w
zakresie zwalczania tzw. szrotówka
kasztanowcowiaczka.W tym celu na
znajdujące się na terenach gminnych
kasztanowce zostały założone żółte
opaski lepowe z wkładem feromo-
nowym. W ten sposób wyłapywane
są owady I i II pokolenia szkodnika
bytujące na pniach oraz podłożu wo-
kół drzew.

Od stycznia do kwietnia 2022 r.
w gminie Barcin urodziło się 26
dzieci, zmarło 61 osób. Dla porów-
nania w roku ubiegłym w tym sa-
mym okre-sie urodziło się 47 dzieci,
a zmarły 84 osoby. A jak przed-
stawiały się te same dane w latach
np. w roku 2019 r. - urodziło się w
naszej gminie 127 dzieci, w 2020 r.
– 125 dzieci i w 2021 r. 122 dzieci.
Natomiast liczba zgonów wyniosła:
w roku 2019 - 157, 2020 - 174, 2021
– 199.

W maju br. wykonano podłącze-
nie elektryczne tłoczni ściekówwWo-
licach do przyłącza energetycznego
wybudowanego przez ENEA Opera-
tor Sp. z o.o.

Przedsiębiorco! Urząd Miejski

w Barcinie przypomina, że jeśli po-
siadasz zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych 31 maja br. u-
pływa termin II raty opłaty za wyda-
ne zezwolenia. Płatność można ure-
gulować bezpośrednio w kasie urzę-
du lub wykonać przelew na rachu-
nek bankowy 13 8167 0008 0000
0677 2000 0002.

W okresie maj - czerwiec br. pla-
nowane jest odświeżenie istniejące-
go oznakowania poziomego dróg
gminnych, wewnętrznych i parkin-
gów na terenie Barcina oraz Piech-
cina. Wykonawcą robót będzie Za-
kład Usług Drogowych i Malarskich
INTER-MAL z Mogilna. Dokładny
termin realizacji uzależniony jest od
panujących warunków atmosferycz-
nych.

Trwają prace związane z remon-
tami cząstkowymi dróg bitumicz-
nych masą mineralno-asfaltową oraz
dróg powierzchniowo utrwalonych
grysem i emulsją asfaltową. Wyko-
nawcą robót jest Zakład Usług Ko-
munalnych z Nakła nad Notecią. Ter-
min zakończenia robót napraw-
czych uzależniony jest od warunków
atmosferycznych.

Zostały zakończone prace związa-
ne z profilowaniem i utwardzeniem
kamieniem wapiennym dróg o na-
wierzchni gruntowej i tłuczniowej
na terenie gminy na podstawie umo-
wy zawartej z firmą BE-DROGS
z Bożejewiczek k. Żnina. W ramach
umowy wyremontowano łącznie 25
odcinków dróg.

Po przeprowadzeniu naborów,
Burmistrz Barcina zatwierdził wyni-
ki konkursów na stanowiska dyre-
ktorów trzech placówek oświato-
wych prowadzonych przez Gminę
Barcin. Na Dyrektora Przedszkola
Nr 1 w Barcinie ponownie wybrano
Grażynę Mac. Nowym dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Mamliczu
zostanie Wojciech Kiciński. Zespo-
łem SzkółwBarcinie dalej pokieruje
Marzena Wolska. Powierzenie sta-
nowisk na okres od 1 września 2022
roku do 31 sierpnia 2027 roku oraz
udzielenie pełnomocnictw dyrekto-

rom, nastąpi przed rozpoczęciem
następnego roku szkolnego.

13 kwietnia br. zatwierdzono listę
kandydatów do Młodzieżowego Sej-
miku Województwa Kujawsko-Po-
morskiego I kadencji. W gronie 30
radnych znalazła sięWiktoria Rataj-
czak, mieszkanka Wolic i uczennica
II Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Inowrocła-
wiu, obecnie przebywająca na sty-
pendium w Stanach Zjednoczonych.

Burmistrz Michał Pęziak ogłosił
konkurs na nazwę i logo Programu
Karta Mieszkańca Gminy Barcin.
Zdaniem komisji złożonej z radnych
i urzędników najciekawsze logo za-
projektowała Paula Stefańska. Dla
zwyciężczyni konkursu ufundowano
kartę podarunkową o wartości 500
zł. Pozostali uczestnicy konkursu o-
trzymali podwójne zaproszenie na
koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” w Bydgoszczy.

W ramach wiosennych przeglą-
dów pracownicy PPU „Wodbar”
[Zakładu Usług Miejskich] od-
chwaszczają, wykonują korektę i za-
biegi pielęgnacyjne zieleni wzdłuż
Alei Harcerskiej [ze względu na zni-
szczenia wymagane będą uzupełnie-
nia roślinności] oraz wykonują robo-
ty konserwacyjne i odnawiające na
tzw. Moście Garbatym. Poza tym na
Cmentarzu Komunalnym w Barci-
nie kontynuowane są prace przy bu-
dowie kolumbarium [I etap przewi-
duje wykonanie 32 nisz].

Koło GospodyńWiejskich Pturek
reprezentowane przez: Mariannę Pa-
włowską, Urszulę Stegienta, Kata-
rzynę Łapińską, Elwirę Niewolak
i Krzysztofa Leśniewskiego z suk-
cesem uczestniczyło w Wojewódz-
kim Konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionu” wMi-
nikowie. Konkurs przebiegał dwu-
etapowo, a Krajowa Kapituła Kon-
kursu przyznała KGW Pturek presti-
żową nagrodę konkursu „PERŁA”
za Piernik notecki oraz I nagrodę za
Nalewkę wiśniową. Oba specjały
wykonano według receptury pani
Marianny Pawłowskiej.
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Sklep LIDL już w przyszłym roku
powstanie w Barcinie!
Spółka LIDL wykazała zaintere-

sowanie gminą Barcin i nabyła prawo
do nieruchomości położonej w Bar-
cinie przy ulicy Dworcowej. Jest to
informacja o tyle ciekawa ponieważ
dotychczasowa polityka inwestycyjna
spółki LIDL była ukierunkowana na
inwestowanie w nieruchomości w zna-
cznie większych miastach – Byd-
goszcz (ponad 400 tys. mieszkańców),
Inowrocław (ponad 70 tys. miesz-
kańców), Gniezno (ponad 68 tys.
mieszkańców) czy Nakło (ponad 17
tys. mieszkańców). Obecnie trwają
jeszcze prace projektowe, ale już dzi-
siaj możemy przedstawić mieszkań-
com naszej gminy wstępnie przygo-
towaną wizualizację planowanego o-
biektu.
Spółka LIDL w obiekcie planuje

zastosować najnowocześniejsze roz-
wiązania, stawia na ekorozwój. In-
teligentne budownictwo i innowacyj-
ne rozwiązania techniczne sprawią, że
sklep będzie przyjazny dla klimatu
i środowiska. Zastosowane zostanie

wyłącznie oświetlenie lampami LED,
system ogrzewania i klimatyzacji będą
ze sobą inteligentnie połączone. Po-
jawią się w nim także takie elementy
jak pompy ciepła, panele fotowolta-
iczne oraz system do skupu butelek,
a nawet odzysk ciepła z urządzeń
chłodniczych. Uzupełnieniem inwesty-
cji będzie duży parking przed sklepem

(ok. 50 miejsc parkingowych), zorien-
towana na klienta sala sprzedaży z sze-
rokimi przejściami, toaleta z przewi-
jakiem oraz miła obsługa.
To wszystko powinno zapewnić

mieszkańcom gminy Barcin komfort
i zupełnie nowe wrażenia związane
z codziennymi zakupami w sklepach
spożywczych.

Wymyśl zadanie i zgłoś je do realizacji
Ruszyła siódma edycja budżetu obywatelskiego na 2023 rok. W tej chwili trwa pierwszy

etap, którym jest składanie projektów. Można to zrobić do 15 czerwca br.
Maciewięc jeszcze trochę czasu, by

przemyśleć i zgłosić to, co Waszym
zdaniem warto zrealizować na terenie
gminy Barcin, czy to w postaci im-
prezy, ciekawego, tematycznego wy-
darzenia lub konkretnej inwestycji.
Projekty powinny dotyczyć trzech

obszarów: miasta Barcina, gdzie na
realizację pomysłów przeznaczono
384 tys. złotych, sołectwa Piechcin –
96 tys. złotych oraz obszar pozostałych
sołectw – 160 tys. złotych. Razem jest
to aż 640 tys. złotych! Jak to zrobić?
Wyjaśniamy. Najpierw należy pobrać
formularz zgłoszenia zadania i przed-
stawićw nim informacje o swoim pro-
jekcie. Warto pamiętać, że propono-

wane zadanie może dotyczyć wszys-
tkich spraw, z wyłączeniem zadań na
rzecz jednostek organizacyjnych gmi-
ny. Formularz możesz wypełnić ele-
ktronicznie poprzez dedykowaną
stronę: https://barcin.konsultacjejst.pl/
budzet-obywatelski
W następnej kolejności należy po-

brać formularz wykazu osób i zebrać
podpisy poparcia pod swoim pomys-
łem od osób zamieszkujących właś-
ciwy obszar konsultacji.
Co to oznacza? Jeżeli jesteś miesz-

kańcemBarcina, twój projekt musi być
przewidziany do realizacji wyłącznie
na terenie Barcina, a osoby go popiera-
jącemuszą byćmieszkańcami Barcina.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Piechcina
lub Aleksandrowa, twój projekt musi
być przewidziany do realizacji wy-
łącznie na terenie sołectwa Piechcin,
a osoby go popierające muszą być
mieszkańcami tych miejscowości. Je-
żeli jesteś mieszkańcem pozostałych
sołectw, twój projekt musi być prze-
widziany do realizacji wyłącznie na
terenie wymienionych w obszarze so-
łectw, a osoby go popierające muszą
być ich mieszkańcami. Krok trzeci to
złożenie wniosku z listą poparcia po-
przez stronę internetową lub doUrzędu
Miejskiego w Barcinie do 15 czerwca
br. Liczymy zatem na Waszą ini-
cjatywę i pomysłowość. Do dzieła!

Wizualizacja LIDLA przy ulicy Dworcowej w Barcinie

dok. tekstu ze str. 1
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Tradycyjnie na koniec kwietnia
przewodniczący Janusz Wojtkowiak
zaplanował sesję absolutoryjną pod-
sumowującą działalność burmistrza
w roku poprzednim, w szczegól-
ności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i bud-
żetu obywatelskiego.
Po przedstawieniu raportu o sta-

nie gminy za 2021 rok i debacie nad
dokumentem, radni udzielili bur-
mistrzowi Barcina Michałowi Pę-
ziakowi wotum zaufania za 2021
rok. W głosowaniu nad wotum za-
ufania 13 radnych było za jego u-
dzieleniem a 1 radny był przeciw.
Po zapoznaniu się ze sprawozda-

niem z wykonania budżetu gminy
Barcin za 2021 rok, sprawozdaniem
finansowym, opinią Regionalnej Iz-
by Obrachunkowej w Bydgoszczy
o sprawozdaniu z wykonania budże-
tu, informacją o stanie mienia gminy
i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miejska udzieliła jednogłośnie
Burmistrzowi Barcina Michałowi
Pęziakowi absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2021 rok.

Absolutorium Burmistrza Barcina
Rada Miejska w Barcinie udzieliła Michałowi Pęziakowi absolutorium z tytułu wy-

konania budżetu za 2021 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

W imieniu radnych i mieszkań-
ców gminy przewodniczący Rady
Miejskiej Janusz Wojtkowiak i wi-
ceprzewodniczący Paweł Ratajczak
złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty
skarbnikowi gminy Bernadecie Choj-

nackiej i burmistrzowi Michałowi
Pęziakowi. Po sesji pracownicy ra-
tusza pogratulowali szefowi sukcesu
i podziękowali za wspólne zaanga-
żowanie w działania na rzecz i dobro
wspólnoty samorządowej.

Sesja absolutoryjna - Janusz Wojtkowiak, Michał Pęziak, Bernadeta Chojnacka i Paweł Ratajczak

Jeżeli chcesz ciekawie spędzić czas
w Barcinie - wziąć udział w działa-
niach animacyjno - integracyjnych, roz-
wijać swoje umiejętności w trakcie
warsztatów artystycznych, zadbać o
kondycję na zajęciach sportowo -
rekreacyjnych, zajęciach na basenie
i podczas warsztatów czy treningu
relaksacyjnego, poradzić się psy-
chologa lub pedagoga, pójść do kina
i na koncert - i to za darmo - zgłoś się
do udziału w projekcie „Działania a-
nimacyjno - kulturalne w Barcinie -
„Lato w mieście”. Rekrutacja trwa od
06.06.2022 r. do 17.06.2022 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne

są w: Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Barcinie, Biurze pro-
jektu oraz na stronie internetowej
www.barcin.pl
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Charytatywny wymiar widowiska
Pieśni, tańce i ubiory dość osa-

dzone w polskiej kulturze, spraw-
dzają się w całym kraju. Widownie,
nie tylko te w Polsce, uwielbiają te
występy... a im większy zespół, im
większy rozmach przedstawienia, im
większy zakres folklorystycznych
korzeni, tym większa radość, tym
wspanialsze przeżycie.
I takie właśnie wrażenia spotkają

tych, którzy wybiorą się 17 czerwca
br. na koncert do barcińskiej hali
widowiskowo - sportowej (zaplano-
wano dwa występy – o godz. 16
i 19). Wartością dodaną będzie u-
dział w niesieniu pomocy ogarniętej
wojną Ukrainie, bowiem Michał
Pęziak - burmistrz Barcina oraz
Rada Miejska postanowili nadać
temu niecodziennemu, wyjątkowe-
mu wydarzeniu charytatywny wy-
miar przeznaczając dochód ze sprze-
daży biletów/cegiełek na ten kon-
kretny cel.

„Karolinka”, „Szła dzieweczka”,
„Hej, te nasze góry”
Ponad stuosobowy zespół składa-

jący się z chóru, orkiestry, tancerzy
i solistów zaprezentuje program pt.
„A to Polska właśnie”. To najbar-

dziej znany program, przynoszący
światowy rozgłos oraz splendor, uka-
zujący piękno kultury narodowej, jak
i bogactwo spuścizny regionalnej.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Zespół „Śląsk” już 17 czerwca br. w Barcinie

Zespół „Śląsk” już w czerwcu w Barcinie
Całokształt widowiska stanowią

ludowe pieśni i tańce, charaktery-
styczne dla poszczególnych regio-
nów Polski, wzbogacone choreogra-
fiami tańców narodowych.
Przeważającą część tego pro-

gramu stanowią kompozycje lub
opracowania muzyczne Stanisława
Hadyny oraz układy choreogra-
ficzne Elwiry Kamińskiej – duetu
twórców potęgi zespołu. W pro-
gramie znajdują się popularne utwo-
ry takie jak: „Karolinka”, „Szła
dzieweczka”, „Hej, te nasze góry”
oraz opracowania muzyczne takich
tańców jak: „Trojak”, „Kujawiak-
Oberek” czy „Polonez - Mazur”.
Śląsk” wystąpi w Barcinie po raz

pierwszy, ale jestem pewien, że za-
spokoi nawet najbardziej wymaga-
jące gusta, bowiem jest gwarantem
najwyższego kunsztu i niepowta-
rzalności, które przypisuje się tym,
którzy potrafią oddziaływać na na-
sze zmysły jednocześnie ocalając
od zapomnienia to, z czego wyra-
stamy.

dok. tekstu ze str. 1
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Na początku sesji absolutoryjnej
Janusz Wojtkowiak, Michał Pęziak
i Hubert Łukomski nagrodzili Bar-
tosza Przybylskiego i Olgę Smyk
oraz docenili nauczycieli historii
BarbaręMróz - Lampka i Artura Za-
miarę. Bartosz wygrał powiatowy
konkurs „Wiedzy o samorządzie
terytorialnym”, a Olga zajęła ex
aequo 3 miejsce.

Bartosz Przybylski ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. dra Stanisława
Krzysia w Barcinie jest uczniem
sumiennym, rzetelnym i pracowi-
tym, przez rówieśników odbieranym
jako osoba, na której zawsze można
polegać. Chętnie pracuje na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego. Bar-
tek pomimo, iż nie jest członkiem
samorządu uczniowskiego, często
włącza się w różne akcje i podsuwa

pomysły. W latach 2021-2023 repre-
zentuje koleżanki i kolegów w Mło-
dzieżowej Radzie Gminy Barcin.

Olga Smyk kształci się w Szko-
le Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Piechcinie. Jest wzorową u-
czennicą, osiągającą bardzo wyso-
kie wyniki w nauce. Bierze udział
w wielu konkursach. Zawsze życz-
liwa, uśmiechnięta i otwarta na po-
trzeby innych. Pełni funkcję zastępo-
wej w 3 Drużynie Harcerskiej im.
Aleksandra Kamińskiego w Piechci-
nie. W latach 2019 - 2021 była radną
Młodzieżowej Rady Gminy Barcin.

Konkurs w formie testu online
dla uczennic i uczniów z 18 szkół
podstawowych oraz 6 szkół ponad-
podstawowych z terenu Pałuk zorga-
nizowało Starostwo Powiatowe w Żni-
nie.

Szkolni znawcy samorządu
otrzymali wyróżnienia
Ósmoklasiści Bartosz Przybylski z barcińskiej „jedynki”

i Olga Smyk z podstawówki w Piechcinie wykazali się naj-
lepszą wiedzą na temat zasad funkcjonowania samorządów
lokalnych oraz kultury, historii i geografii regionu.

Czy to są przyszli radni? Czas pokaże. Tymczasem dwoje uczniów szkół leżących na terenie gminy
Barcin popisało się wiedzą z zakresu samorządu. Od lewej stoją: Hubert Łukomski, Michał Pęziak,
Bartosz Przybylski, Olga Smyk, Barbara Mróz-Lampka, Janusz Wojtkowiak

Mówili o miłości,
szacunku i radości

Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy Społecznej w
Barcinie spotkała się wraz z wie-
loma zaproszonymi gośćmi z oka-
zji Dnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych.
To ważne wydarzenie. Przypo-

mina i podkreśla, że każda osoba z
niepełnosprawnością jest tak samo
wartościowa jak zdrowy człowiek,
a pomiędzy nimi zawsze powinien
być postawiony znak równości.
Wśród gości znalazł się bur-

mistrz, jego zastępca oraz przewo-
dniczący Rady Miejskiej, radni,
przedstawiciele lokalnych instytu-
cji oraz oczywiście przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych placówek.
Do domu przy ul. Kościelnej w

Barcinie zawitali więc przyjaciele
ŚDS ze: Żnina, Janikowa, Świecia,
Solca Kujawskiego, Nowej Wsi
Wielkiej, Strzelna, Żalinowa,
Kruszwicy, Wonorza, Inowrocła-
wia, Domu Dziennego Pobytu „Za-
cisze” i Domu Pomocy Społecz-
nej w Barcinie.
Dziękując za obecność, spo-

łeczność barcińskiego ŚDS po-
dziękowała swoim przyjaciołom
z innych placówek, wręczając każ-
dej niepowtarzalny prezent. Potem
podopieczni placówki wraz z jej
przyjaciółmi wypisali na baloni-
kach ważne przesłania i wypuścili
je prosto w niebo. Impreza zakoń-
czyła się degustacją słodkości,
a także pląsami.

Przybyłych gości przywitała dyrektor ŚDS
Agnieszka Kaniuka
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Jubileusz 75-lecia Biblio-
teki Publicznej Miasta

i Gminy w Barcinie
im. Jakuba Wojcie-

chowskiego

Regionalna Orkiestra
„Kujawy” w Piechcinie

obchodzi 100-lecie

Biblioteka Publiczna w Barci-
nie 25 maja br. świętowała swoje
75-lecie. Na tą wyjątkową uro-
czystość zaproszono szerokie
grono osób. W spotkaniu uczes-
tniczyli między innymi przedsta-
wicieli władz gminnych i powia-
towych oraz goście z lokalnych
instytucji.
W programie tego szczegól-

nego spotkania znalazł się wer-
nisaż wystawy obrazującej 75 lat
działalności barcińskiej biblioteki
oraz koncert Nel Polgert - Mar-
twijczuk z zespołem „Vivace”.
Fotorelacja oraz szczegółowy

skrót z tego wydarzenia znajdzie
się w czerwcowym wydaniu Po-
głosu Barcina. Zapraszamy!

Dla barcińskiej biblioteki to szczególne
wydarzenie, mające historyczną wartość

W tym roku Orkiestra „Ku-
jawy” świętuje jubileusz 100–
lecia istnienia. Uroczystość od-
będzie się 25 czerwca br. Roz-
pocznie się przemarszem ulica-
mi Piechcina, następnie zostanie
odprawiona msza święta w koś-
ciele pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej. Po mszy przejście do
Parku 100 - lecia, a tam część o-
ficjalna i koncert orkiestry.
Więcej informacji na temat

teej uroczystości w następnym
numerze Pogłosu.

.
.

ważnych wydarzeniach z:
biblioteki, domu kultury, basenu,
spółdzielni mieszkaniowych 
ogłoszeniach z samorządu
awariach i utrudnieniach 
nowych numerach Pogłosu
Barcina

Bądź na bieżąco informowany o: 

Karty Mieszkańca i korzystać
z 20% zniżek w strefie
kultury, sportu i rekreacji
zgłaszania napotkanych awarii
komentowania treści
głosowania w ankietach

Załóż konto aby mieć dostęp do:

Darmowa aplikacja mobilna !go gmina Barcin
Najszybszy dostęp do informacji

SCHOWAJ GMINĘ BARCIN
DO KIESZENI

Pobierz za darmo
już teraz



8

BIBLIOTEKAWiadomości z bibliotek publicznych

Podziękowali bibliotekarzom za twórcze pomysły
Z okazji obchodzonego w maju święta czytelnictwa i bibliotek przedstawiciele władz

samorządowych złożyli życzenia pracownikom biblioteki publicznej w Barcinie.

Burmistrz Michał Pęziak, prze-
wodniczący JanuszWojtkowiak i wi-
ceburmistrz Hubert Łukomski go-
ścili w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Barcin im. Jakuba Woj-
ciechowskiego. Spotkanie z dyrekto-
rem Grażyną Szafraniak, obecnymi
i emerytowanymi pracownikami ksią-
żnicy zorganizowano z okazji Dnia
Bibliotekarza i XIX Tygodnia Bi-
bliotek, przypadającego na pierwszą

połowę maja. W tym roku ogólno-
polska akcja Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich obchodzona była
pod hasłem „Biblioteka - świat w jed-
nym miejscu”. Uświadamia ono
czytelnikom, że zbiory książnicy
wykraczają daleko poza wiedzę
dotyczącą jedynie Ziemi i jej miesz-
kańców.
Samorządowcy podziękowali bi-

bliotekarzom za ciekawe inicjatywy,

twórcze pomysły i zaangażowanie u-
łatwiającemieszkańcomMiasta iGmi-
ny Barcin zdobywanie nowej wie-
dzy, poszerzanie horyzontów i ak-
tywne uczestnictwo w kulturze. Bi-
blioteka główna i filie biblioteczne
stanowiące zaledwie punkt na mapie
Barcina, Piechcina czy Mamlicza, są
jednocześnie drzwiami do uniwer-
sum z całą wiedzą o świecie na wy-
ciągnięcie ręki.

Dzień Bibliotekarza - samorządowcy, emerytowani i obecni pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin

Grupa „Motyle” została przyjaciółmi Ziemi
2 kwietnia br. przypadał Między-

narodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji
Oddział dla dzieci i młodzieży bar-
cińskiej biblioteki zaprosił dzieci
z grupy „Motyle” z Przedszkola nr 2
w Barcinie na tematyczną lekcję bi-
blioteczną.
Po proekologicznej pogadance

przeczytano książkę „Czy wiecie,
jak pomóc planecie?”. Została ona
zrobiona w 98% z materiałów z re-
cyklingu. Prowadząca wyjaśniła
dzieciom co oznacza recykling i zwró-
ciła uwagę na to jak ważne jest, aby

segregować, a potem przerabiać nie-
potrzebne rzeczy na nowe. Czytając
książeczkę maluchy dowiedziały się,
jakie zachowania ludzi są dobre dla
naszej planety, a które jej szkodzą.
Nauczyły się również prawidłowo
segregować odpady.
Wiedzę zdobytą podczas lektury,

„Motyle” miały okazję sprawdzić
w czasie zabawy z zielonymi pudeł-
kami, na których Ziemia miała smut-
ną i wesołą minkę. Zachowania i po-
stawy przyjazne dla środowiska tra-
fiały do tego z uśmiechem, szkodli-

we i nie warte naśladowania do dru-
giego.
Kolejną przyjemną rozrywką o-

kazało się sortowanie śmieci i pro-
dukcja bioodpadów. W trakcie obu
zabaw dzieci wykazały się świetną
wiedzą. Była to zarazem pożyteczna,
jak i smaczna nauka.
Na zakończenie spotkania pow-

stała ziemska karuzela z materiałów
z recyklingu, którą następnie malu-
chy zabrały do przedszkola. Każde
dziecko otrzymało naklejkę Przyja-
ciela Ziemi.
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Kolejna pogadanka w piechcińskiej bibliotece

W bibliotece będą opowiadać o zdobywanych szczytach

Koordynatorka projektu, Olga
Gralak - Ćwikła wyjaśniła, że naz-
wa „Ku szczytom” może sugerować
spotkania z gośćmi, których żywio-
łem są góry. Takie i też będą, lecz

to nazwa niecometaforyczna, bowska-
zuje także na szczyty, które w róż-
nych postaciach, osiągają zapro-
szeni goście.
Na przykład „szczyty” podróżnicze,

W barcińskiej bibliotece rozpoczęto realizację projektu „Ku szczytom - o literaturze
górskiej i nie tylko”. Wydarzeniem inaugurującym było spotkanie z Piotrem Horzelą -
przyrodnikiem, podróżnikiem i youtuberem, który zaprosił nas na fascynującą wyprawę
do mroźnej Antarktyki.

Dzieci poznały kolejną emocję, jaką jest wzruszenie
26 kwietnia br. piechcińską filię odwiedziły „Misie” z Przedszkola w Piechcinie wraz

z wychowawcą Moniką Cierzniak. Było to spotkanie w ramach cyklu „Biblioterapia dla
Małych i Dużych”.
W trakcie zajęć przedszkolaki

wysłuchały bajki terapeutycznej
o przygodach Fenka. Następnie wzię-
ły udział w pogadance na temat ko-
lejnej emocji, jaką jest wzruszenie.
Podczas rozmowy 6-latki dowie-

działy się, że łzy nie zawsze ozna-
czają smutek. Zaznajomiły się także
z sytuacjami wywołującymi łzy
radości. Również zrozumiały, że nie
trzeba ich tłumić, nawet dorośli cza-
sem płaczą. W nawiązaniu do fabuły
opowiadania „Misie” uczestniczyły
w zabawach ruchowych: „Serce”
i „Górska wyprawa”. Następnie o-
trzymały karty pracy, na których znaj-
dowały się zadania do wykonania.

a Antarktyka z pewnością do takich
należy. Goście, którzy przybyli na
spotkanie przez ponad półtorej go-
dziny słuchali opowiadanej z humo-
rem i swadą historii o pobycie gościa
w Polskiej Stacji Antarktycznej im.
Henryka Arctowskiego, położonej
na jednej z wysp Szetlandów Połud-
niowych – archipelagu leżącym uwy-
brzeży Antarktydy.
Podróżnik trafił tam w 2009 roku

jako jeden z 34 członków wyprawy
badawczej Polskiej Akademii Nauk.
Jego głównym obowiązkiem, pod-
czas kilkunastomiesięcznego poby-
tu, był pomiar ruchu lodowców. Po
zakończeniu sezonu zdecydował się
zostać w stacji jeszcze kilka miesię-
cy. Wtedy zajął się obserwacją zwie-
rząt - w tym pingwinów i lwów mor-
skich. Warto dodać, że obfitujące
w ciekawe szczegóły spotkanie o-
kraszone było także całą masą foto-
sów autorstwa zaproszonego gościa.

Podróżnik Piotr Horzela podczas swojego wystąpienia
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Zawsze chciał pisać książki. Nie
ukrywa tego. Możemy przeczytać
o tym na jego oficjalnym profilu na
Facebooku. Przyznaje to także w bez-
pośredniej rozmowie. Udowadnia,
że jeśli ma się marzenia, to można je
realizować w każdym wieku.
– Bardzo dużo czytałem. Jeszcze ja-

ko nastolatek chciałem napisać książ-
kę. Oczywiście nic z tych planów nie
wynikło, ale w 2015 roku miałem
dużowolnego czasu. Obejrzałemw te-

lewizji amerykański film gdzie latają
śmigłowce, są naukowcy w kombine-
zonach i badają dziwne, nietypowe
zjawiska. Pomyślałem, jak by to wy-
glądało, gdyby działo się w Polsce –
mówi.

„Nemo” przetarł szlaki
W 2016 roku światło dzienne uj-

rzała jego pierwsza książka pt. "Ne-
mo". Od tego czasu minęło już sześć
lat, a barcinianin nie zwalnia tempa

CHWAŁAUKRAINIE

Jak aniołw szczerozłote skrzydła uzbrojony,
klęczący nad ciałem za życia męczonym,
łzami się oblewa słonymi jak morze,
do Boga krzyczy, czy ktośmu pomoże.
A ten nic nie mówi, odpowiedź nie pada
i żadna się ręka z pomocą nie zjawia.

Tak ja się porywam i porwać nie mogę,
by z pomocą przybiec, dłoń podać sierocie,
co jużwycierpiała, choć życia początek.
Dlaczego taki jestem i robięwyjątek
i pomóc nie potrafię, choć bardzo się staram.
Serce mi pęka, o odwagę błagam,

Dziewiąta, wciągająca powieść barcinianina
Tematyka kryminalna z aspektami metafizyki, pewnej tajemniczości, czegoś ulotnego,

niezdefiniowanego, nieoczywistego. Tak barcinianin Wojciech Burdelak charakteryzuje
fabuły swoich książek. A te pojawiają się jak przysłowiowe grzyby po deszczu.

i właściwie co kilka miesięcy raczy
nas kolejnym, wciągającym wydaw-
nictwem. Wena, inspiracje i na-
tchnienie do pisania przychodzą sa-
me, a właściwie… podsuwa je
życie. Wojciech Burdelak zapisuje
pomysły na kolejne wątki. Są zbyt
cenne, by uleciały. Zdarza się, że
barcinianin budzi się w nocy i szyb-
ko notuje to, co mu się przyśniło.
Pomysłów nie konsultuje z rodziną.
To jego twórczy świat, w dodatku
bardzo hermetyczny.

Historia dwóch braci
Na lokalnym rynku wydawni-

czym ukazała się dziewiąta już w
dorobku barcinianina powieść pt.
"Więzy rodzinne". Opisuje ona losy
dwóch braci, którzy napadali na
konwoje z pieniędzmi. Jednak ko-
lejny, zdawałoby się rutynowy na-
pad, okazał się koszmarem... Dla-
czego? Ciąg dalszy oczywiście
w książce.

Książki barcinianina można wy-
pożyczyć w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin oraz wszys-
tkich jej filiach. Przeważnie wydaje
je własnym sumptem. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do lektury.

Barciński pisarz Wojciech Burdelak ma już w swoim literackim dorobku dziewięć powieści

Wojciech Burdelak

lecz ona się skryła, przeklęta uciekła,
do nieba pomknęła, a może do piekła?
Jedno życie, drugie, dziesiąte i setne,
kończy się jak płomień zdmuchnięty znienacka.

Więc ja w oczy anioła spoglądam nieśmiało.
Bolesnemnie dręcząwyrzuty sumienia,
lecz znaczy tomało i nic to nie zmienia,
bowidzę ciało dziecka już z życia odarte.
Zwierz to zrobił czy potwór, bez sensu pytanie.
To sąsiad zewschodu swoim szponem zdławił,

życie co jest świętością, darem z niebios niemal.
Ten comiał być bratem, katem się okazał.

Wielka Ruśwyciąga prawicę zbrukaną,
bo choć jest z nazwywielka, to ciągle jej mało.
Czynićmusząwiele, opór stawić trzeba.

Za broń śmiertelną chwycić i krzyczeć do nieba,
że jeszcze nie zginęło ukraińskie plemię,
choćwiele krwi szkarłatnej wsiąkłow żyzną ziemię.

Wiwat Ukrainie, chwała jej obrońcom,
niech błyski rozpaczy zdławiąwrogą siłę,
by przyszłe pokolenia z dumą spoglądały
na tych co bez namysłu swe życie oddały.
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Plener rzeźbiarski w Piechcinie

Drugi plener rzeźbiarki zorganizowano w tym roku
w Parku 100 - lecia w Piechcinie. Impreza trwała pięć dni.

W ruch poszły piły i dłuta. Postaci z drewna tworzyli EdwardMaciejewski z Gąsawy, Zbyszko Piwoński
zGodaw, MichałGrzechowiak zKowalewa,RomanKiełb z JanikowaorazBogumiła i IreneuszCaniboł

Rzeźbiarze stworzyli postaci nurka, górnika, piłkarza, muzyka, brata kurkowe-
go i strażaka. Po zakończonym plenerze artyści nie wyjechali zPiechcina z pus-
tymi rękoma

Muzyka wyrzeźbił Michał Grze-
chowiak z Kowalewa (z lewej), na
co dzień pracownik MDK Barcin

A skoro w Piechcinie jest jedna z
najlepszych baz nurkowych nie mo-
gło zabraknąć i nurka

Olga Bończyk w świetnej formie na scenie MDK

Na gościnnej scenie Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, 20 maja br. wystąpiła aktorka i piosenkarka Olga Bończyk. Recital wokalistki wypełniony był
- jak sama zresztą stwierdziła - piosenkami z ubiegłego wieku. Usłyszeliśmy m.in. utwory z repertuaru Reny Rolskiej, Skaldów, Hanny Banaszk czy Ireny
Jarockiej czy też popularnej w okresie międzywojennym Ordonki. Kunszt i precyzja wykonania a także komunikatywność artystki przypadł do gustu przy-
byłej na recital publice.
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Kościół św. Marcina dziś tylko na zdjęciach i we wspomnieniach
O nieistniejącym kościele ewangelickim w Barcinie przypomina już tylko mural na

jednym z budynków przy ul. św. Wojciecha oraz kilka zachowanych zdjęć. Parę dekad te-
mu, wraz z kościołem pw. św. JakubaWiększego wpisywał sięw panoramę starego mias-
ta. Dziś kilka słów, właśnie o nim.

kowych składek obywateli Cesar-
stwa Niemieckiego. W pobliżu koś-
cioła mieścił się cmentarz, poło-
żony na małym wzgórzu za świąty-
nią.
Kościół ewangelicki funkcjono-

wał do 1945 roku. Po zakończeniu II
wojny światowej budynek używany

był m.in. jako magazyn zboża, po
czym został zburzony. Na jego miej-
scu znajduje się niewielki park, któ-
ry w ubiegłym roku został zrewi-
talizowany.
Zabudowania parafii przy ul. Wy-

zwolenia służą obecnie jako budynki
mieszkalne.

Budowę ewangelickiego kościoła
pw. św. Marcina w Barcinie
rozpoczęto z inicjatywy pastora
Alberta Renovanza na miejscu
poprzedniej, prowizorycznej bu-
dowli, stojącej na placyku naprzeciw
góry św. Wojciecha. Świątynia
została ukończona w 1898 roku
i szybko zaczęła służyć jako miejsce
nabożeństw. Parafia skupiała w tym
czasie mniejszość niemiecką za-
mieszkałą w Barcinie i okolicach.
Do wspólnoty należało także wiele
osób narodowości polskiej. Do bar-
cińskiej świątyni, ze względu na
duży zasięg terytorialny parafii,
zjeżdżała ludność wyznania e-
wangelickiego m.in. z Kierzkowa,
Wójcina, Szczepanowa, Białych
Błot, Słaboszewa, Wojdala, Annowa
czy Rozalinowa.
Pracujący w parafii pastor miał

swoją siedzibęw budynku przy ulicy
Wyzwolenia. Do pastorówki przy-
legał klasztorek dla sióstr oraz salka
parafialna. Budowa zarówno świą-
tyni, jak i obiektów pastorostwa zo-
stała sfinansowana z tzw. „funduszu
religijnego”, powstałego z obowiąz- Nieistniejący kościół ewangelicki oraz zabudowania parafialne - klasztorek i sala parafialna

Nieistniejący kościól ewangelickiwBarcinie, prawdopodobnie lata 60-te. Z archiwumBarcińskiej IzbyTradycji

Kościól ewangelicki w Barcinie p.w, św. Marcina



SPORTWiadomości sportowe

Bilardowe talenty
zabłysnęły w Łodzi

Zawody zorganizowano w dniach
od 29 kwietnia do 3 maja br. UKS
BILĘ Piechcin reprezentowali: Ma-
teusz Brejski, Otylia Basińska, A-
melia Mikołajewska, Nadia Lewan-
dowska, Kacper Brejski, Dominik
Wojciechowski i Julia Nowacka.
- Były to dla naszego klubu bardzo
udane zawody. Zdobyliśmy rekor-
dową liczbę 7 medali, choć niewiele
brakowało, aby było ich jeszcze
więcej - chwali swoich zawodni-
ków, trener Jakub Wojciechowski.
I tak, złoto zdobyła Julia Nowac-

ka w odmianę 10 bil i brązowy me-
dal w odmianę 9 bil. Otylia Ba-
sińska wywalczyła srebrny medal
w odmianę 8 bil i srebrny medal
w odmianę 9 bil. Amelia Mikoła-
jewska przyjechała z brązowym
krążkiem w odmianę 8 bil i brą-
zowym medalem w odmianę 9 bil.
Kacper Brejski został brązowym

medalistą w odmianę 9 bil i zdobył

V miejsce (w odmianę 10 bil). Do-
minik Wojciechowski wywalczył: V
miejsce w odmianę 10 bil, V miej-
sce w odmianę 14/1, IX miejsce
w odmianę 8 bil.
Nadia Lewandowska zdobyła IX

miejsce w odmianę 8 bil i IX miejsce
w odmianę 9 bil. Mateusz Brejski
uplasował się na XIII miejscu w od-
mianę 8 bil. Drużyna w składzie:
Julia Nowacka, Dominik Wojcie-
chowski i Kacper Brejski zajęła V
miejsce.
- Podsumowując występy moich
zawodników, chciałbym im serdecz-
nie podziękować za bardzo ciężką
pracę podczas treningów, która zao-
wocowała medalami i naprawdę
wysokimi lokatami. Chciałbym też
wszystkim pogratulować występów
na mistrzostwach. Jesteście wspa-
niali. Dziękuję - dodał trener dru-
żyny bilardzistów, Jakub Wojcie-
chowski.

Podczas pełnych emocji pięciodniowych Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w Bilardzie, zawodnicy UKS BILA Piechcin
po raz kolejny pokazali waleczną postawę. Efekt? 7 medali,
choć niewiele brakowało, by było ich jeszcze więcej.

Zapisz się do sekcji
szachowej

Zajęcia prowadzone są na sta-
dionie miejskim we wtorki od
17:00 do 18:00 i od 18:00 do
19:00.
Prowadzi je Jakub Dwojacki -

pasjonat gry posiadający tytuł
instruktora potwierdzony certy-
fikatem Polskiego Związku Sza-
chowego oraz tytuł sędziego po-
twierdzony zaświadczeniem Po-
morskiegoWojewódzkiego Związ-
ku Szachowego.
Czekamy na dzieci i mło-

dzież z terenu gminy Barcin do
18. roku życia. Zapisy na kasie
pły-walni lub pod numerem 52
352 71 55. Zachęcamy!

Reprezentanci UKS Bila Piechcin podczas zawodów w Łodzi
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Pewne zwycięstwo
młodych piłkarzy
7 maja br. na stadionie miej-

skim w Barcinie swój kolejny
mecz ligowy rozegrali chłopcy
z rocznika 2009 i młodszego.
Rywalem podopiecznych tre-
nera Ariela Nadolskiego był ze-
spół Piasta Złotniki Kujawskie.
Młodzicy od samego początku
dobrze weszli w mecz, narzu-
cając swoje warunki, grając bar-
dzo odważnie, ambitnie i kre-
atywnie, co poskutkowało pew-
nym zwycięstwem 4:0.
Udany powrót do drużyny

po długiej absencji spowodo-
wanej kontuzją zaliczył Antek
Woźniak, który otworzył spot-
kanie strzelając gola na 1:0. Po
zmianie stron kolejną bramkę
zdobył Aleksander Rygielski,
a dublet padł łupem Krzysztofa
Kałka.



SPORTWiadomości sportowe

Rowerkiem lub kajakiem po okolicy. Wypożyczalnia zaprasza!
Jak zwykle na początku maja uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu wodnego

oraz rowerowego przy Stanicy Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie. Zachęcamy zatem do
aktywnego spędzania czasu.

Kajaki i rowery wodne czekają już w pełnej gotowości

Wmaju i czerwcu wypożyczalnia
pracować będzie w piątki od 14:00
do 19:00, w soboty i niedziele od
11:00 do 19:00. Istnieje możliwość
skorzystania z usług wypożyczalni
w innych terminach po wcześniej-
szym uzgodnieniu pod numerem tel.
784 178 170.
Do dyspozycji mieszkańców i tu-

rystów oddajemy: 7 rowerów wod-
nych, 14 kajaków, 13 rowerów szo-
sowych, 2 gokarty i 2 riksze rowe-
rowe. Są ponadto kamizelki aseku-
racyjne, kamizelki odblaskowe na
rower, kaski rowerowe, foteliki
rowerowe, przyczepki rowerowe,
kosze na bagażnik i na kierownicę.
Posiadamy również dwie przyczepki
rowerowe dla dzieci oraz dwie torby
do przewożenia kota lub psa.
Za godzinę wypożyczenia roweru

wodnego trzeba zapłacić 10 zł.
W przypadku kajaka jest to 8 zł, rik-
szy - 6 zł, natomiast w przypadku ro-

szosowego lub gokarta - 4 zł. Istnieje
możliwość wypożyczenia sprzętu na
cały dzień. Wtedy koszt wynajęcia

roweru wodnego to 50 zł, kajaka - 40
zł, rikszy - 30 zł, roweru szosowego lub
gokarta - 20 zł.

Ruszyła Wiosenna Liga Siatkówki Wodnej o Puchar Burmistrza Barcina

Do rywalizacji przystąpili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie, pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bar-
cińscy samorządowcy oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w Barcinie. Po pierwszych zmaganiach najwyżej w tabeli uplasowali się strażacy, zaraz
za nimi są reprezentanci Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Trzecie miejsce zajmują barcińscy samorządowy. Na ostatnim miejscu, przez
walkower, znaleźli się przedstawiciele policji. Okazję na nadrobienie straconych punktów będą mieli już 21 maja br. na II turnieju w ramach ligi.
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Wiosną na Pałukach strzelali w Piechcinie

Mityng - na stadionie w Barcinie biegali, rzucali i skakali

W sobotę 9 kwietnia br. kilkudziesięciu zawodników z Solca Kujawskiego, Sępólna
Krajeńskiego, Więcborka, Mosiny, Jutrosina, Torunia, Opalenicy, Tczewa i Piechcina ry-
walizowało w turnieju strzeleckim pod patronatem Burmistrza Barcina Michała Pęziaka.

Piechcińskie Bractwo Kurkowe zor-
ganizowało ogólnopolski turniej strze-
lecki „Wiosna na Pałukach”. Licznie
przybyłych gości, w tym prezesa Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw Strzelec-
kich Rzeczypospolitej Polskiej Krzysz-
tofa Larskiego, powitali Starszy Brac-
twa Piotr Frątczak, January Bątkiewicz
z Zarządu ZKBS RP, zastępca burmis-
trza Hubert Łukomski i wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Paweł Ratajczak.

W rywalizacji sportowej gospoda-
rze zdobyli: Tarczę Bracką – Bogusław

Nowak i Tarczę Wiosenną – Jarosław
Węclewski oraz wygrali w konkuren-
cjach pistolet sportowy 5,6 mm – Wal-
demar Wudniak i łuk klasyczny – Krys-
tian Żelazny. Goście wywalczyli: Tar-
czę Burmistrza Barcina i Tarczę Bufe-
tową – Robert Fałek (Solec Kujawski),
Tarczę Urodzinową – Piotr Czapiewski
(Tczew) i Kura – Jarosław Gronowski
(Solec Kujawski).

Na piechcińskim celstacie zainau-
gurowano Grand Prix Okręgu Byd-
goskiego Bydgoskie ZKBS RP. Na po-

dium stanęli Roman Jabłoński (Nakło),
Roman Kowalczyk (Piechcin) i Zbigniew
Madej (Sępólno Krajeńskie).

Trofea, dyplomy i nagrody wręczali
Król ZKBS RP brat Zbigniew Madej,
Król Żniwny Okręgu Bydgoskiego
i Król Piechcińskiego Bractwa Kurko-
wego brat Andrzej Borowiak, Mistrz O-
kręgu Bydgoskiego, Król Rekolekcyjny
oraz II Rycerz Piechcińskiego Bractwa
Kurkowego brat Roman Kowalczyk, I
Rycerz Piechcińskiego Bractwa Kur-
kowego brat Krystian Żelazny.

Uczestnicy turnieju strzeleckiego „Wiosna na Pałukach” w Piechcinie - fot. Tomasz Wojciechowski
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Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gmina Barcin, wykorzystując potencjał Stadionu Miejskiego zaprosili młodych sportowców do udziału w I
Barcińskim Mityngu Lekkoatletycznym. Imprezę zorganizowano 14 maja br. Na starcie zawodów stanęło ponad 170 lekkoatletów. W całych zmaganiach
uczestniczyli młodzi sportowcy z następujących klubów: KSLZS Kruszwica, MKL Tlen Mogilno, LKS Atleta Gniezno, UKB Szubin, UKS Cyprianka,
MLKS Nadwiślanin Chełmno, MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski, GKS Piast Łubowo, UKS Czapla Białe Błota. Podczas rywalizacji, zawodnicy
i zawodniczki reprezentujący Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji - podopieczni Andrzeja Luzaka - zdobyli 21 medali.

PRO PHOTO-VIDEO Tomasz Kaśków PRO PHOTO-VIDEO Tomasz Kaśków



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. dra
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
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

Komisariat Policji
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 477 526 112

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Barcinie
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, +48 52 383 22 92,
661 288 380, 605 142 925

Ośrodek Zdrowia w Piechcinie
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

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługo-
we „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, Ag-
nieszka Krakowiak, Ireneusz Nowak, Ga-
briela 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

SZEROKI KAMIEŃ

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

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

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

Burmistrz Barcina:
Michał Pęziak

Zastępca Burmistrza Barcina:
Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Wojtkowiak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Paweł Ratajczak

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,
Artur Jakubowski, Iwona Janiak,

Joanna Kujawa - Drozdowska, Do-
rota Witkowska

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

INFORMATOR


