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SolidarnizUkrainąW NUMERZE:

MARZEC 2022

W ciągu ostatnich kilku tygodniu uwaga mieszkańców gminy Barcin
skierowana jest na pomoc dla Ukraińców, którzy opuścili swoją ojczyznę w
wynikuinwazjiRosjan.PomoctapłynietakżebezpośrednioodnasnaUkrainę.
DopartnerskiegomiastaBursztyn,znajdującegosięwobwodzieIwano–Fran-
kowskimwyjechałzBarcinatirzaładowanynajpotrzebniejszymidarami.

24 lutego br. Rosja brutalnie za-
atakowała Ukrainę i rozpoczęła wojnę,
przynoszącą niepodległemu państwu o-
raz narodowi ukraińskiemu cierpienie,
zniszczenie i śmierć, a która stanowi za-
grożenie dla wolnej Polski, zjednoczo-
nej Europy i demokratycznego świata.
Dzieńpóźniej rozpoczynającXXXVIIse- czyt. dalej na str. 3

Burmistrz Barcina Michał Pęziak osobiście dostarczył zebrane dary dla miasta Bursztyn na Ukrainie

sję Rady Miejskiej w Barcinie, przewo-
dniczący Janusz Wojtkowiak wyraził
pełną solidarność z Ukrainą. Burmistrz
Michał Pęziak skierował słowawsparcia
do mieszkańców partnerskiego miasta
Bursztyn w regionie Iwano - Frankow-
skim. Radni, urzędnicy i zaproszeni goś-
cie w imieniu wspólnoty samorządowej
potępili szokującą agresję oraz sprze-
ciwili się tragedii naszych ukraińskich
przyjaciół. Wolność, niepodległość i de-
mokracjaUkrainy sąwystawione na naj-
cięższą próbę.

Gminne Pismo Lokalne wydawane przez Miejski Dom Kultury w Barcinie
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RadnaMagdalenaKruszka

Ślubowanienowejradnej
PodczaslutowejsesjiRadyMiejskiejwBarcinieradnaMagdalenaKruszkapoode-

braniuzaświadczeniaowyborzeodGrzegorzaSmolińskiego, przewodniczącegoMiej-
skiejKomisjiWyborczej,złożyłaślubowanie.

Wybory uzupełniające doRadyMiejskiejwBar-
cinie w okręguwyborczymNr 2 przeprowadzono 9
stycznia br. Wzięło w nich udział 141 z 833 osób
uprawnionych do głosowania (frekwencja 16,93%).
Magdalena Kruszka zdobyła 93 głosy, a jej
kontrkandydat Marek Koliński uzyskał 44 głosy
poparcia. Nowa radna dołączyła doKomisji Bud-
żetu, Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej.
Magdalena Kruszka jest mieszkanką Kani,

absolwentkąUniwersytetu KazimierzaWielkiego
w Bydgoszczy. Od 2006 roku prowadzi rodzinne
gospodarstworolne.Przez15 latbyładziennikarką
Tygodnika Lokalnego Pałuki i Gazety Biskupiń-
skiej. Najpierw zajmowała się tematami rolni-
czymi i kulturalnymi, a następnie także społecz-
nymi, politycznymi i kryminalnymi, w tym re-
portażami i relacjami z procesów karnych.
Wlatach2012-2021podejmowaławPałukach te-
maty ze wszystkich dziedzin życia społecznego
i politycznego w gminach Barcin, Łabiszyn, Gą-
sawa i Rogowo. Na potrzeby wydania interne-
towego przygotowywała reportaże filmowe. Od
2018 rokuwspółpracuje zWieściamiRolniczymi
zPoznania.
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W ostatnich latach systematycznie wzras-
tają gminne dochody z podatku od nieru-
chomości, innych podatków i opłat lokal-
nych, PIT, CIT, dotacji i subwencji. Jedno-
cześnie coraz więcej wydajemy na oświatę
i wychowanie, rodzinę, transport, gospodarkę
komunalną, pomoc społeczną, ochronę
zdrowia i bezpieczeństwo.
Inwestujemy również w infrastrukturę,

oświatę, ochronę środowiska, sport i kul-
turę. Portal nacoidamojepieniadze.pl po-
kazuje i wyjaśnia, ile jest pieniędzy w bud-
żecie gminy Barcin, skąd one pochodzą i na
co dokładnie zostaną wydane, jakie kwoty
wydzielono na Fundusz Sołecki i budżet
obywatelski.
W uchwale budżetowej na 2022 rok bur-

mistrz i radni zaplanowali dochody w wy-
sokości 97 mln 849 tys. 466 zł i wydatki na

poziomie 98 mln 397 tys. 283 zł. Na zadania
inwestycyjne, które pozwolą na pełniejsze
zaspokojenie potrzeb społecznych, kultural-
nych, sportowo - rekreacyjnych czy infrastru-
kturalnych, samorządowcy przeznaczyli 18
mln 866 tys. 967 zł.
Do najważniejszych projektów należą

prace na drogach wojewódzkich i powia-
towych (1,44 mln), drogach gminnych i we-
wnętrznych (3 mln zł), budowa oświetlenia
(3,9 mln zł) i sieci kanalizacyjnej (135 tys.
zł.), modernizacje instalacji w szkołach
podstawowych (4,26 mln zł) i budowa insta-
lacji fotowoltaicznych (1,1 mln zł).
Przy okazji warto dodać, iż jesteśmy

dumni z osób zostawiających swój podatek
tam gdzie mieszkają, ponieważ dzięki nim
gmina Barcin jest miejscem, w którym chce
się żyć, inwestować i które warto odwiedzić.

NacoidąWaszepieniądze.Wiecie?
Od trzech lat gmina Barcin w ciekawy i przyjazny sposób informuje mie-

szkańców o samorządowych dochodach i wydatkach. Na platformie interneto-
wej pokazujemy, w jakim stopniu płacąc podatki, przyczyniają się Państwo do
rozwojuswoichmiejscowości.Coznajdziecie tu jeszcze?
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SolidarnizUkrainąimiastemBursztyn
Nie tylko „słodka akcja”
Masowa pomoc ruszyła 28 lutego br. Ak-
cję rozpoczął Zespół Szkół w Barcinie, do
której dołączyły: Przedszkole nr 2 i Przed-
szkole nr 3 w Barcinie, Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Piechcinie oraz
Szkoła Podstawowa w Mamliczu. Zbierano
najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, środ-
ki czystości i środki higieniczne. Wszystko
zostały odpowiednio posegregowane, zapa-
kowane i opisane w kartonach. Nad wszys-
tkim czuwała dyrektor Marzena Wolska, któ-
raprężniekoordynowałazespołemwolontariuszy.

Tir z darami
16 marca br. to, co w ciągu ostatnich kilku-
nastu dni zbierały m.in. szkoły, przedszkola,
urząd miejski i inne placówki znajdujące się
na terenie gminy, zostało załadowane do
wielkiego tira i kilkanaście godzin później,w no-

Wolontariusze, którzy pomogli przy załadunku darów dla Ukrainy

Uchodźcy w parafii
Szybką zbiórkę utworzyli strażacy z OSP
KSRG w Piechcinie, którzy zebrali kos-
metyki, chemię, śpiwory, żywność i sami
zawieźli rzeczy na granice Polski i prze-
kazali ją najbardziej potrzebującym. Z ko-
lei, 5 marca, podczas meczu towarzys-
kiego pomiędzy Dębem Barcin a Note-
cianką Pakość, na znak solidarności z
wal-czącymi sąsiadami, dzieci poniosły
ukraińską flagę, a piłkarze obu drużyn
założyli niebiesko-żółte opaski. Warto
dodać, że flagę i opaski uszyli podopieczni

Popularnością cieszyła się ,,słodka ak-
cja”. Polegała ona na tym, że chętne osoby
mogły upiec ciasto i było one sprzedawane
za symboliczną kwotę 2 zł uczniom, nau-
czycielom i rodzicom. I choć na początku
,,słodka akcja’’ była rozpowszechniona w
LO oraz w klasach VI-VII, szybko znalazła
uznanie w drugiej placówce Zespołu Szkół
znajdującej się przy ulicy Artylerzystów
w Barcinie w klasach młodszych. Zebrano
ponad 2 tys. złotych, które wsparły konto
Fundacji Siepomaga.

cy, ładunek wyjechał do naszego partner-
skiego miasta Bursztyn.
Do naszych wschodnich sąsiadów trafiło

kilkaset różnorodnych produktów, m.in.
środki czystości, produkty żywnościowe, u-
brania, termosy, latarki, baterie, śpiwory,mate
riały opatrunkowe, termometry, zabawki te-
lefony, zeszyty, środki do prania oraz kilka-
dziesiąt obrazków od dzieci, które w swoich
pracach pokazały swoją solidarność ze swo-
imi ukraińskimi sąsiadami.
Przy załadunku obecne byłym.in.Władze

gminy, ks. StanisławTalaczyński z parafii pw.
św.M.M.,KolbegowBarcinie, dzieci z przed-
szkoli, wolontariusze. Wyposażeni w niebies-
ko - żółte barwyw taki sposóbpokazały swo-
ją solidarność z walczącą Ukrainą.
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i opiekunowie Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Barcinie. Po meczu zorga-
nizowano także zbiórkę pieniężną!
Kilkanaście dni temu pod swój dach,

dwanaścioro uchodźców z Ukrainy - trzy

Podczas meczu piłkarze Dębu Barcin i Notecianki Pakość założyli niebiesko - żółte opaski.

Już z numerami pesel
Według rozpoznania Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do

Dzieci z przedszkola pomagającewzaładunkudarówdlamiastaBursztynnaUkrainie

kobiety i dziewięcioro dzieci, w tym 11 –
miesięczne bliźnięta – przyjęła parafia pw.
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bar-
cinie. Na ich potrzeby ks. Stanisław Tala-
czyński udostępnił jedno piętro parafii.

15 marca br. na teren naszej gminy przybyło
79 osób, które są zakwaterowane w miesz-
kaniach prywatnych oraz, jak wspomnie-
liśmy, w parafii. Nadano już 24 pesele. W
hali - widowiskowo sportowej w Barcinie w

pomieszczaniach, w których niegdyś swoją
siedzibę miało Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci powstanie Gminny Magazyn z
doraźną pomocą dla Ukraińców. Swoje
miejsce znajdą tu wszystkie rzeczy, które
zostały zebrane, a które nie pojechały w
transporcie na Ukrainę, i które będą mogły
zostać rozdysponowane kolejnym przy-
jeżdżającym na nasz teren uchodźcom.
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Noweprojektyzdo�inansowaniem
Prawie 102 tys. złotych – tyle gmina Barcin przeznaczy na realizację przez

lokalnestowarzyszenia,14projektówzdziedzinykultury,sportu,ochronyzdrowia
ipomocyspołecznej.
1 marca br. burmistrz Michał Pęziak za-

twierdził wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2022 ro-
ku. Z budżetu gminy Barcin 51 tys. 650 zł
przekazane zostanie na przedsięwzięcia w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu-
ryidziedzictwanarodowego,31tys.złnawspie-
ranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 8
tys. 780 zł na zajęcia integrujące i spotkania
aktywizujące osoby z niepełnosprawnoś-
ciami oraz 10 tys. 563 zł na pozyskiwanie
żywności z banku żywności w Grudziądzu.
W gronie realizatorów zadań dla miesz-

kańcówodnajdujemy dobrze znanych oferen-
tów jak Stowarzyszenie „Otwarte Umys-

ły”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Piech-
cińskie Bractwo Kurkowe, Towarzystwo
MiłośnikówMiasta i Gminy Barcin, Regio-
nalna Orkiestra „Kujawy” czy Hufiec „Pa-
łuki” Związku Harcerstwa Polskiego, ze
sprawdzonymi pomysłami. Z nowymi pro-
pozycjami imprez sportowo - rekreacyjnych
wystąpiły Fundacja Support Organizowa-
nia Dziecięcej Aktywności, Ludowy Klub
Sportowy „Dąb” Barcin i Uczniowski Klub
Sportowy Bila Piechcin. Stowarzyszenie
Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin zaplanowało dla podopiecznych
zajęcia dietetyczno - kulinarne i pobyt w
gospodarstwie agroturystycznym.

21 lutegobr.KomendantPowiatowyPolicjiwŻninienadkom.MariuszGaik
powołał mł. asp. Mateusza Smagę na stanowisko Zastępcy Komendanta
KomisariatuPolicji wBarcinie.

Zmiany w Policji w Barcinie

Awansowany funkcjonariusz służy w po-
licji od 2011 roku a jego kariera zawodowa
związana jest zmiejscową jednostką.W2018

roku mł. asp. Mateusz Smaga wygrał I Ogól-
nopolski Konkurs dla Policjantów – Oskar-
życieli Publicznych.

nadk.MariuszGaik orazpowołanynanowestanowiskomł. asp.MateuszSmaga (pierwszyod lewej)
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KartaMieszkańca Gminy Barcin

UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2022 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE
z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. KartaMieszkańca Gminy Barcin

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie gminy Barcin Program pn. Karta Mieszkańca Gminy
Barcin zwany dalej Programem.
2. Program jest elementem polityki społecznej i narzędziem promocyjnym, skierowany
jest do mieszkańców gminy Barcin, zwanych mieszkańcami i ma na celu:
1) poprawę warunków i jakości życia mieszkańców;
2) zwiększenie i ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej;
3) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem potrzeb
i preferencji mieszkańców;
4) wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
5) kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego;
6) promocję gminy Barcin jako miejsca atrakcyjnego do osiedlenia się;
7) wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez możliwość ich reklamowania w zamian
za oferowane na rzecz mieszkańców usługi z ulgą;
8) rozwój gminy Barcin poprzez zachęcenie, zwłaszcza osób spoza gminy Barcin do
zamieszkania na jej terenie.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to gminę Barcin;
2) Karcie – należy przez to rozumieć KartęMieszkańca Gminy Barcin uprawniającą jej
Posiadacza do korzystania z ulg oferowanych przez podmioty biorące udział w
Programie;
3) Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią zameldowaną na
terenie Gminy bądź zamieszkałą z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy;
4) Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w Programie, oferujący
system ulg dla Posiadaczy Karty;
5) Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą
rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego;
6) Dziecku - należy przez to rozumieć dziecko - własne, przysposobione oraz dzieci nad
którymi Rodzic sprawuje opiekę prawną, w tym rodzinną pieczę zastępczą.
§ 3. 1. W ramach realizacji Programu tworzy się system ulg w zakresie opłat za usługi
świadczone przez jednostki organizacyjne gminy lub gminne osoby prawne, określone
w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Barcinie lub Zarządzeniach Burmistrza
Barcina lub porozumieniach.
2. Instrumentem umożliwiającym realizację celów, o których mowa w § 1 ust. 2, będzie
zapewnienie mieszkańcom Gminy ulg w wysokości do 20% od ceny usługi.
3. W celu realizacji Programu Gmina może podjąć współpracę z Partnerami, w tym w
szczególności z innymi jednostkami i instytucjami publicznymi, podmiotami
prywatnymi prowadzącymi działalność gospodarczą, klubami sportowymi i
organizacjami pozarządowymi.
4. Partner przystępuje do współpracy przy realizacji Programu poprzez złożenie
deklaracji uczestnictwa w Programie i zawarcie z Gminą umowy o współpracy.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Barcin

25 marca 2022 r. Rada Miejska w Barcinie podjęła uchwałęw sprawie wprowadzenia
i realizacji Programu pn. KARTA MIESZKAŃCA GMINY BARCIN. Będzie on
realizowany z budżetu Gminy Barcin i jest dedykowany do osób, których miejscem
zamieszkania lub zameldowania jest gmina. Głównym celem Programu m.in. jest
zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez gminę jednostki organizacyjne
i spółkę, a jego wdrożenie ma dać mieszkańcom Gminy Barcin poczucie wyróżnienia.
Przewidziany w ramach programu pakiet ulg będzie nowym uprawnieniem i dodat-
kowym udogodnieniem. Do korzystania z Programu uprawniony jest każdy miesz-
kaniec Gminy Barcin, który spełnia warunki, o jakich mowa w poniższej uchwale. Pro-
gram ma charakter otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez roz-
szerzanie zakresu ulg oferowanych przez Partnerów Programu (przystąpienie pry-
watnych podmiotów gospodarczych jest dobrowolne). Więcej informacji na temat Pro-
gramu, zasad uzyskania Karty, procedury przystapienia Partnerów oraz dającej nowe
możliwości aplikacji !go Gmina Barcin już wkrótce.
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5. Lista przysługujących uczestnikom Programu ulg oraz lista Partnerów zostanie
umieszczona i będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Gminy oraz w
aplikacji mobilnej !go Gmina Barcin.
§ 4. 1. Potwierdzeniem przysługującego systemu ulg w ramach Programu jest
posiadanie Karty.
2. Emitentem Karty będzie Gmina.
3. Karta jest imiennym dokumentem identyfikującym Posiadacza wraz z innym
dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego tożsamość.
4. Na Karcie umieszczone będą:
1) imię i nazwisko uprawnionego;
2) kod kreskowy i numer karty;
3) termin ważności;
4) napis: Karta ważna tylko z dokumentem tożsamości. Uprawnia do korzystania z ulg;
5) herb Gminy i logo Programu.
5. Karta będzie wydawana na wniosek Posiadacza, który jest uprawniony do
korzystania z Programu, zgodnie z warunkami zawartymi w § 5 ust. 1.
6. Wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, Posiadacz może objąć dzieci, o których mowa
w § 5 ust. 2.
7. Dzieciom, które nie ukończyły 6. roku życia nie wydaje się Karty, a ulgi w ramach
Programu przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej Rodzicowi.
8. Wydanie karty jest bezpłatne, z wyjątkiem sytuacji gdy niezbędne jest wydanie
duplikatu Karty.
9. Wydanie duplikatu Karty z powodu jej zniszczenia, uszkodzenia lub utraty następuje
za opłatą.
10. Opłaty nie pobiera się w przypadku wymiany Karty z powodu zmiany nazwiska jej
Posiadacza.
11. Karta wydawana będzie na czas określony - na okres roku od daty jej wydania. Po
upływie tego czasu Posiadacz Karty może przedłużyć jej ważność, o ile nadal posiada
do niej uprawnienia.
§ 5. 1. Do korzystania z Programu uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy, który
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) jest zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy i rozlicza podatek dochodowy od
osób fizycznych składając zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego do-chodu w
minionym roku podatkowym w Urzędzie Skarbowym w Żninie, bez względu na to czy
osiąga dochód;
2) zamieszkuje na terenie Gminy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w
Urzędzie Skarbowym w Żninie ze wskazaniem Gminy jako miejsca swojego
zamieszkania, bez względu na to czy osiąga dochód.
2. Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci osób, o których mowa w ust.1
w wieku:
1) do ukończenia 18. roku życia;
2) do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
3) bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod
opieką rodzica.
3. Z Programu wykluczeni są mieszkańcy Gminy, którzy:
1) mają zaległości wynikające z podatków lub opłat lokalnych na rzecz Gminy;
2) nie wypełnili obowiązku złożenia tzw. deklaracji śmieciowej wraz z jej ewentualną
aktualizacją.
§ 6. Burmistrz Barcina uwzględniając regulacje zawarte w niniejszej uchwale, ustali w
drodze zarządzenia :
1) procedurę wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty, w tym wykaz
składanych lub okazywanych przez wnioskodawców dokumentów i sposób
przyjmowania wniosków;
2) procedurę przystępowania partnerów do Programu, wraz z wzorem porozumienia;
3) wzór wniosku o wydanie Karty, przedłużenie jej ważności, wydanie duplikatu oraz
unieważnienie;
4) wzór Karty.
§ 7. Korzystanie z Karty możliwe będzie od dnia 1 maja 2022 roku.
§ 8. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ulgi proponowane Posiadaczom Karty
przez Partnerów.
§ 9. Środki niezbędne na realizację udziału Gminy w Programie pokrywane będą z
budżetu Gminy.
§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Tozpewnościąnajbardziej nietypowa izba, jaka istniejewgminieBarcin.
To tu swojemiejsce znalazły stare fotografie, zakurzone dokumenty, stare
meble czy pamiątki po tych mniej lub bardziej znanych mieszkańcach
miasta i gminyBarcin. Każdy eksponat jestważny iwyjątkowy. Tohistoria.
A tę trzeba chronić i pielęgnować!

Mowa oczywiście o działającej aktualnie
przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gmina
Barcin - Izbie Tradycji.Miejscu absolutnie wy-
jątkowym, stworzonymprzez nas dla nas.
Inicjatorem powstania Izby Tradycji, ot-

wartej 25 września 1996 roku w piwnicach
Urzędu Miejskiego w Barcinie, był Czesław
Cieślak.Tużpo jej utworzeniupełniłon funkcję
jej opiekuna. Izba, pomyślana początkowo jako
miejsce upamiętniające postać Jakuba Wojcie-
chowskiego, literata - robotnika, patrona Bib-
lioteki PublicznejMiasta i Gminy Barcin szyb-
ko rozrosła się do rozmiarów „małego muze-
um”, stając się kopalnią wiedzy o gminie, jej
historii imieszkańcach.
W pomieszczeniach Izby Tradycji zaaran-

żowano wystawę zatytułowaną „Historia
Barcina i okolicznych miejscowości”. Licz-
ba eksponatów stale wzrastała dzięki nies-
trudzonej pracy CzesławaCieślaka.W uznaniu
jego zasług w promowaniu i kultywowaniu
lokalnej tradycji, w 2006 roku RadaMiejska w
Barcinie nadała mu tytuł Honorowego Oby-
watelaGminyBarcin.
W 2013 roku Izba została przeniesiona z

piwnic Urzędu Miejskiego do nowo wybu-
dowanego budynku Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Barcin. W chwili obecnej w czy-
telni biblioteki na stałe eksponowane sąmeble
pochodzące z mieszkania Jakuba Wojcie-
chowskiego. Pozostałe zbiory są stopniowo
katalogowane i opisywane. Przechowywane
są w odpowiednich warunkach oraz prezen-
towane przy okazji wystaw tematycznych.
Zbiory izby ciągle się powiększają. Mie-

szkańcy gminy przekazują hojnie do muzeum
pamiątki rodzinne, fotografie, dokumenty, cza-
sopisma oraz przedmioty codziennego u-
żytku. Idąc z duchem czasu, zgromadzone tu
eksponaty sukcesywnie pokazywane są także
w sieci.
Co czwartek na profilu facebookowym

biblioteki pokazywanych jest kilka fotografii
powiązanych tematycznie. W październiku
2021 roku powstała z kolei grupa na
Facebooku, gdzie udostępniane są nie tylko
zbiory izby, ale także przedmioty pocho-
dzące z prywatnych zbiorów członków gru-
py. Ta oczywiście w swoje szeregi „przygar-
nie” wszystkich nowych członków.

Izba Tradycji w barcińskiej bibliotece publicznej
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Dzięki zadaniu „Przystanek - Poezja” czy-
telnicy spotkają się z najpiękniejszą ze sztuk -
poezją. Zaplanowano spotkanie z poezją
i pieśniąhiszpańską, spektakl teatralnywwyko-
naniu artystów sceny bydgoskiej, konkurs foto-
graficzny z nagrodami oraz happening z poezją
„Przyjaciele czytają wiersze barcińskiej poetki
Jadwigi Stróżykiewicz”. Pisarka i biografistka
IwonaKienzleropowiezkoleiomniej znanych
faktach z życia Marii Konopnickiej, a zespół
„Arete” przedstawi interpretację słowno - mu-
zyczną znanych utworówpatriotycznych.
Projekt „Ku szczytom” skupiony będzie na

literaturze związanej z wyprawami górskimi.
Przypomniane zostaną dokonania Polaków w
wspinaczce górskiej, w tymhimalaistkiWandy
Rutkiewicz, jednej z patronek roku 2022. W
bibliotece zagoszczą min. Anna Kamińska –

biografistka himalaistek Wandy Rutkiewicz
i Haliny Kruger - Syrokomskiej, Dominik
Szcze-pański – autor książek o wyprawach
górskich, reportażystki Ilona Wiśniewska
i Katarzyna Tubylewicz, youtuber i popula-
ryzator wiedzy o górach i ich historii Maciej
Piera, podróżnicy Piotr Horzela i Michał
Szulim. Wydarzeniem towarzyszącym będzie
konkurs fotograficzny, który przeprowadzony
będzie w aplikacji Instagram, oraz spotkanie
podróżujących osób zBarcina i okolic.
Dofinansowanie na oba projekty pochodzi

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. „Przystanek - poezja” będzie re-
alizowane w ramach programu Promocja Czy-
telnictwa w kwocie 9 tys.170 zł. Zadanie „Ku
szczytom”otrzymałowsparciewwysokości16tys.
zł,wramachprogramu„Partnerstwodla książki”.

Barcińska biblioteka rusza z kolejnymi przedsięwzięciami. W 2022 roku w
placówce realizowane będą dwa projekty: „Przystanek – Poezja” oraz „Ku
szczytom–o literaturze górskiej i nie tylko”. Projekt poetycki jużwystartował.
23 marca br. w czytelni biblioteki swoją twórczość zaprezentowały lokalne
poetki.Wmajunatomiast ruszają spotkaniepoświęcone literaturzegórskiej.

Barcińskabibliotekazdofinanso-
waniemdladwóchprojektów

Pałucka godanie tym razem
w książeczce dla dzieci
Znawca i propagator gwary pałuckiej, Mieczysław Binkowski, podjął

się kolejnego zadania, które ma zachować i przybliżyć jednocześnie,
gwarę pałucką. W Bibliotece Publicznej w Barcinie promocję miało
kolejne jego wydawnictwo, tym razem skierowane do młodego poko-
lenia pt. „Jak kiejsiś Pałuczoki godali".
Wybór miejsca jest oczywiście nieprzy-

padkowy. Wydawcą książeczki jest Towa-
rzystwoMiłośnikówMiasta i GminyBarcin. -
Wydawnictwo wyjaśnia dzieciom czym jest
gwarapałucka i skądsięwzięła, a jednocześnie
zaznajamia ich zmową przodkówwoparciu o
dedykowane im wiersze w gwarze pałuckiej.
Oprócz oryginalnychwierszy autorstwaMiro-
sława Binkowskiego zainteresowanie małych
czytelników wzbudzą zapewne utwory oparte
na motywach wierszy klasyków literatury
dziecięcej, takich jak Julian Tuwim, Jan
Brzechwa czy Aleksander Fredro - po-
wiedziała na wstępie Grażyna Szafraniak, dy-
rektor książnicy.

Dodatkowa wartość
Choć książeczka przeznaczona jest dla mło-
dych czytelników, to jak sugeruje w jej

regionu Pałuk – dodała. Książeczka ujrzała
światło dzienne dzięki finansowemu wspar-
ciu gminy Barcin oraz lokalnych sponsorów.
Jest bogato ilustrowana. Rysunki stworzyli:
Marta Wilk - Wierzbińska, Krzysztof Wilk,
Milena Bednarska,Weronika Kowalczyk i A-
drianaMarek.

Nie zapomniał o korzeniach
Warto podkreślić, że Mirosław Binkowski,
mimo iż od wielu lat nie mieszka w Żninie
i na Pałukach, ma już na swoim pisarskim
koncie kilka publikacji poświęconych właś-
nie gwarze pałuckiej. Mieszkając i pracując
w Toruniu nie zapomina o korzeniach i za
pomocą swoich wydawnictw kultywuje jej
językowe tradycje. Jest on m.in. autorem ta-
kich publikacji jak „Mój downiejszy Żnin,
czyli wiyrszyki i brawyndzynie o pałucki
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Drugoklasiściszukająprzyjaciół

Biblioteczny�itnessumysłu

Ze względu na duże zainteresowani, gry
i zabawy logiczne prowadzone są re-
gularnie w każdy poniedziałek, wtorek i pią-
tek w godz. od 10 do 12:30 w czytelni bar-
cińskiej biblioteki i skierowane są do trzech
grup słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, a od czasu do czasu w Domu Dzien-
nego Pobytu „Zacisze”.

Podczas każdego spotkania uczestnicy
zmagają się z różnymi zadaniami: roz-
wiązują krzyżówki, rebusy, odszyfrowują
zakodowane słowa, układają puzzle, odnaj-
dują i wykreślają podane wyrazy, szukają
szczegółów różniących obrazki, czy obli-
czają zaszyfrowane działania matematycz-
ne.

Seniorzy biorąc udział w szara-
dziarskich wyzwaniach mają okazję spraw-
dzić swoją wiedzę, zachować sprawność
umysłu a przede wszystkim mile spędzić
czas wolny i doskonale się bawić.

Po dłuższej przerwie wróciliśmy do zajęć z cyklu „Biblioteczny fitness
umysłu”. Prowadząca warsztaty bibliotekarka, Anna Popielarz - Olszak,
udała się z ćwiczeniami pamięciowymi do Pensjonariuszy Dziennego
Domu Pobytu „Zacisze” w Barcinie.

W trakcie spotkania drugoklasiści wysłu-
chali opowiadania pt. „Wposzukiwaniuprzyja-
ciela”, po czym wzięli udział w pogadance na
temat przyjaźni. Uczniowie stwierdzili, że war-
to mieć przyjaciół, gdyż na nich zawsze może-
my liczyć bez względu na sytuacje i okoli-
czności. Prawdziwi przyjaciele starają się zro-
zumiećkażdynaszbłąd, akceptują i troszczą się
o nas, a także cieszą się z naszych sukcesów i

umacniają podczas porażek. W dalszej części
zajęć dzieci układały zgodnie z kolejnościąwy-
darzeń historyjkę obrazkową przedstawiającą
przygody głównych bohaterów opowieści. Od-
powiadały na pytania dotyczące fabuły utwo-
ru. Ilustrowały również ulubioną częśćwysłu-
chanej historyjki. Oczywiście odwiedziły tak-
że Kącik Małego Czytelnika, gdzie mogły
przejrzeć nowości wydawnicze.

11 marca br. piechcińską filię odwiedzili uczniowie klasy IIa Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie wraz z wychowawcą, panią
EwąSłowińską.Dzieciuczestniczyływzajęciachpn.„Wartomiećprzyjaciela”,w
ramachcyklu„BiblioterapiadlaDużych iMałych”.

Pensjonariusze podczas zajęćwFitnesuUmysłu

treści autor, wskazane jest, by czytana była
przez nichw towarzystwie starszego członka
rodziny, który jeśli nawet sam nie posługuje
się pałucką gwarą, to przynajmniej będzie
z nią osłuchany. Takawspólna lektura stano-
wić będzie dodatkową wartość, gdyż obco-
wanie z gwarą sprowokuje zapewnemiędzy-
pokoleniową rozmowę o kulturze i tradycjach

gwarze, żniniokach i Żninie” oraz oczywiś-
cie „Mojego słownika gwary pałuckiej”.
Biblioteka Miasta i Gminy Barcin z kolei
również propaguje „downiejsze godanie”,
a to za sprawą organizowanego od kilku-
nastu lat konkursu gwary pałuckiej „Ocalić
od zapomnienia”, który skierowany jest do
uczniów jak i osób dorosłych.



BIBLIOTEKA 11

28 lutegobr. spotkali się członkowieDyskusyjnegoKlubuKsiążki dladoros-
łychdziałającego przyBPMiGwBarcinie.Motywemprzewodnimspotkaniaby-
łaksiążkaGenkiegoKawamury„Agdyby takzeświatazniknęłykoty?”.

Agdybytakzeświatazniknęłykoty…

Lutowa lektura została przez klubowiczów
ocenionawysoko.Literackimajstersztykostawianiu
czoła własnej śmiertelności, o braniu odpowie-
dzialności za własne wybory, o tym, gdzie leżą
granice, o wadze relacji międzyludzkich w co-
dziennym życiu. Kawamura przedstawia historię
trzydziestoletniegolistonosza,którymieszkazkotem
iwiedziezwyczajneżycie.
Pewnegodniadowiadujesię,żejestnieuleczalnie

chory i zostało mu kilka dni życia. Młodego
mężczyznęodwiedzadiabeł zkuszącąpropozycją -
dzień życia w zamian za rezygnację z czegoś.

Bohater dokonując wyborów przypomina sobie
wydarzenia sprzed lat. To książka, w której
znajdziemy caływachlarz emocji od smutku, przez
melancholię, powzruszenie i radość. Zawiera dużo
wątków mogących być punktem wyjścia do
rozmów o tym, jak wygląda umieranie, jak
podsumowaćswojeżycie.
Klubowiczkizgodniepodkreśliły,żedziękiDKK

mają okazję poznać różną literaturę, po którą same
nigdybynie sięgnęły.KsiążkęwydanowJaponii, a
jej przesłanie jest uniwersalne i podobne problemy
dotycząkażdegozakątkaświata.

Drugoklasiściwpiechcińskiejbibliotecedowiedzielisię,dlaczegowartomiećprzyjaciół

CzłonkinieDKKdziałającegoprzyBPMiGwBarcinierozmawiająoksiążce„Agdybytakzeświatazniknęłykoty”
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Kulturalna wiosna wMiejskim
Domu Kultury w Barcinie
Andrzej Seweryn, Olga Bończyk czy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. To tylko

niektórzy zartystów, jakichgościćbędziemynadeskachscenynaszegoMiej-
skiegoDomuKulturywnadchodzącychmiesiącach.Ktowystąpi jeszcze?

Dużym nazwiskiem otworzymy kwiecień,
kiedy towyjątkowykoncert - przeniesionyprosto
ze sceny18.MiędzynarodowegoKonkursuCho-
pinowskiegowWarszawie - zaprezentuje laureat
IV nagrody – Jakub Kuszlik. W programie u-
słyszymy najsłynniejsze walce, polonezy i ma-
zurki autorstwa naszego największego wirtu-
ozaFryderykaChopina.Na koncert zapraszamy
9kwietniaogodz.18.00.

Recital imonodram
Recital Olgi Bończyk to kolejna wiosenna
propozycja. Aktorka i piosenkarka wystąpi
wrecitalupt.„Piosenkadobranawszystko”.Napro-
gram składać się będą piosenki z jej dzieciństwa
oraz kompozycje, które powstaływ latach50. 60.
i 70. i XX wieku. Usłyszymy przeboje z reper-
tuaru Ireny Jarockiej, Ireny Santor, Wojciecha
Młynarskiego, Reny Rolskiej, Marii Koterbskiej,
Skaldów oraz autorską piosenkę artystki zaty-
tułowaną „Moja mama”. Na tomuzycznewyda-
rzenie zapraszamy 20 maja o godz. 18.00.
Kolejną niezwykłą osobowością, tym razem

ze świata teatru, która zawita do Barcina jest
wybitnyAndrzej Seweryn.Aktorwystąpiwmo-
nodramie. Będzie to niebywała okazja nie tylko
do podziwiania jego aktorskiego warsztatu, ale
także do przypomnienia sobie ponadczasowych
szekspirowskich dzieł. Stanie się to poprzez inter-

pretacje tekstówpisarzawzupełnie nowymprze-
kładzie Piotra Kamińskiego. Dowiemy się, co w
Szekspirze najbardziej fascynuje Andrzeja Se-
weryna, jako aktora, i jako prostego człowieka.
Monodram„WokółSzekspira” zaplanowano 26
majaogodzinie19.00.

Na ludowo z zespołem Piieśni i Tańca „Śląsk”
wdwóchodsłonach
17czerwcazkoleiwbarcińskiejhaliwidowiskowo
– sportowej w Barcinie odbędzie się niecodzienne
widowisko, na które z pewnościąwielumieszkań-
ców czekało z niecierpliwością. Wystąpi Zespołu
Pieśni iTańca„Śląsk”.Przewidzianodwawystępy.
Pierwszy odbędzie się o godz. 16.00, drugi o
godz. 19.00.
Zespół Śląsk to stuosobowyskładartystyczny,

obejmujący chór, balet i orkiestrę. Obecnie w re-
pertuarze zespołu znajduje się kilkanaście róż-
norodnych form artystycznych od wielkich wi-
dowisk, poprzez efektowne koncerty edu-
kacyjne,ażpoprezentacjemuzykiklasycznej i sa-
kralnej. To tylko niektóre propozycje domu kul-
tury.
Więcej info na temat bieżącej działalności

placówki i organizowanych wydarzeń znajdą
Państwo na fb stronie MDK. Dodajmy, na nie-
którewydarzeniaobowiązują płatne bilety, któ-
re można zakupić online oraz stacjonarnie.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy w Miejskim Domu Kultury w Barcinie wystąpią kolejni wspaniali artyści



13

Basensportowy, basen rekreacyjny zdyszamimasującymi, zjeżdżalnie,
jacuzzi i strefa saun to część atrakcji, z którychmogą skorzystaćwszyscy
stawiający na aktywny wypoczynek. Zatem, co wybieracie?
Przypomnijmy, barcińska pływalnia pracuje 7

dni w tygodniu w godz. od 9.30 do 21.30. Po
przeprowadzonym niedawno remoncie, dostępne
są wszystkie części hali basenowej. Niecka spor-
towa z 6 torami i stałą temperaturą 28 st. C jest
świetnym miejscem do prowadzenia treningów

pływackich. Osoby słabo pływające mogą sko-
rzystać z dostępnego u ratowników sprzętu – de-
sek, makaronów czy pasów wypornościowych.
Korzystanie z basenu jest świetną propozycją dla
osóbstarszych,chorych,kobietwciążyiwszystkich
chcącychpopracowaćnad swojąkondycją.

Barcińska pływalnia pracuje 7 dniw tygodniuwgodz. od 9.30 do21.30

Chwila relaksu? Zapraszamy na basen!

Dla osób wolących bardziej spokojne formy
aktywności, świetną propozycją jest basen rekre-
acyjny.Niecowyższatemperaturazachęcadosko-
rzystaniazdyszmasujących,którepomogąuporać
sięzbólamikręgosłupa.Basenrekreacyjny jest też
przystosowanydla najmłodszych, a dostępnew

nim zjeżdżalnie – rodzinna i zewnętrznaAnakon-
dagwarantująmnóstwofrajdy.
Co jeszcze? Dwie wanny jacuzzi i strefa saun

stwarzają świetnewarunki do relaksu.W jednej z
trzech saun - fińskiej, parowej i infrared–możecie
sięodprężyć i zredukowaćpoziomstresu!

SPORT

IV miejsce barcińskich piłkarzy
na Turnieju w Kruszwicy
6 marca br. zawodnicy drużyny młodzików LKS Dąb BOSiR Barcin

wzięli udział w kolejnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Kruszwicy.
W zawodach rywalizowali chłopcy z rocz-

nika 2009 i młodszego. Był to ostatni spraw-
dzian naszych młodzików w imprezie halo-
wej przed inauguracją rundywiosennej.
Młodzi Dębiarze rywalizowali ze zmien-

nymszczęściemzdrużynami:DąbBarcin-Piotr-

ków Kujawski z wynikiem 3:0, Dąb Barcin -
NaszDomRacice II – 0:2,DąbBarcin -Gopło
Kruszwica I – 3:1, Dąb Barcin - Nasz Dom
Racice I - 2:1,DąbBarcin -GopłoKruszwica II
– 0:1. W końcowej klasyfikacji nasi młodzicy
zajęli IVmiejsce.
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DąbBarcinzImiejscemnaturniejuorlika

26 lutego br. w barcińskiej hali wido-
wiskowo - sportowej odbył się turniej piłkar-
ski dla chłopców rocznika 2011 i młodszych.
W imprezie wystartowało 5 drużyn: Dąb
Barcin, Cuiavia Inowrocław, Bzyki Żnin,
Wisełka SolecKujawski, JeziorakŻnin, które
rywalizowały ze sobą w systemie ,,każdy z
każdym". Orlicy starsi pokazali tego dnia
bardzo ciekawą, skuteczną, zespołową grę.
Wyniki spotkań ukształtowały się następu-
jąco: Dąb vs Jeziorak 4:0; Dąb vs Bzyki 7:0;

Dąb vsWisełka 1:1; Dąb vs Cuiavia 2:0. Po 4
godzinach zmagań sportowych w kla-
syfikacji końcowej nasi piłkarze zajęli I
miejsce. Miejsce II zajęła Wisełka Solec Ku-
jawski, III - Cuiavia Inowrocław, IV - Je-
ziorak Żnin. Miejsce V trafiło do KS Bzyki
Żnin.
Wyróżnienie indywidualne podczas tur-

nieju kolejny raz trafiło do Jakuba Marcisza,
który z 8 zdobytymi golami został wybrany
najlepszym strzelcem turnieju.

I miejsce w klasyfikacji końcowej i indywidualne wyróżnienie dla Jakuba
Marcisza - zawodnika LKS Dąb BOSiR Barcin podczas Halowego Turnieju
Orlika.

TrenerrokunaPałukachmieszkawPiechcinie
JakubWojciechowski otrzymał tytuł Najpopularniejszego Trenera Pałuk

Roku 2021. Z kolei zawodnicy Roman Kowalczyk, Julia Krysiak i Grzegorz
Nowak znaleźli się w finale XXXPlebiscytu Tygodnika Lokalnego „Pałuki”.

Laureaci XXX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk

Kapituła w składzie: Grzegorz Berdysz,
Dominik Księski, Stanisław Tyrakowski i Bar-
tosz Woźniak przyznała Jakubowi Wojciecho-
wskiemu z BOSiR Bila Piechcin tytuł Najpo-
pularniejszego Trenera Pałuk roku 2021. Do
finałowej dziesiątki XXXPlebiscytu na Najpo-
pularniejszego Sportowca Pałuk, którą wyło-
nili kibice, z terenu naszej gminy trafili na-
tomiast: Roman Kowalczyk (strzelectwo) - 2
miejsce, Julia Krysiak (lekkoatletyka) - 3
miejsce i Grzegorz Nowak (nordic walking) –
10miejsce.

Zwyciężczynią zestawienia została bilar-
dzistka Maja Walkowiak z UKS Pałuki Żnin.
Dziennikarze interesujący się sportem powia-
towym zdecydowali także,że tytułNajpopular-
pularniejszego Działacza Sportowego Pałuk
ubiegłegoroku trafidoJackaKowalskiego,Pre-
zesaMLKS„Noteć”wŁabiszynie.
Jubileuszowe głosowanie podsumowano i

wynikiogłoszonowStarostwiePowiatowymw
Żninie. Obecny na spotkaniu burmistrz Michał
Pęziak wręczył laureatom z gminy Barcin listy
gratulacyjne i bony podarunkowe.
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Sukcesynagrodzonychsportowców
W2021 roku podopieczni Jakuba Wojciechow-
skiego z sekcji bilardowej BarcińskiegoOśrodka
Sportu i Rekreacji zdobyli medale w Mistrzost-
wachPolskiJuniorówwbilardzie,Mistrzostwach
Polski w Pool Bilard i Junior Tour wŁodzi, Mi-
strzostwachPolskiUKSwKielcach iKujawsko-
Pomorskiej Lidze Bilardowej. Julia Nowacka
otrzymałanominacjędokadryPolski Juniorów.
RomanKowalczykzPiechcińskiegoBractwa

Kurkowegozdobyłwubiegłymroku Imiejscew
turniejacho:Pierścieńśw.KatarzynywWięcbor-
ku, tytułMistrza Okręgu Bydgoskiego w XXXI
Pucharze PałukwPiechcinie,ŁańcuchHerbowy
MiastaKościerzynaiwPucharzePrezesówBrac-
twa XXV Turnieju o Złoty i Srebrne Pierścienie
św.KatarzynywStarogardzieGdańskim.

JuliaKrysiak z sekcji lekkoatletycznejBOSiR
Barcin w 2021 roku zajęła I miejsce w skoku w
dal i III miejsce w wieloskoku wMistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego U-16 w
Bydgoszczy, III lokatę wMiędzywojewódzkich
Mistrzostwach U-16 wGdańsku, VII pozycjęw
wieloskoku w Mistrzostwach Polski U-16 w
Karpaczu oraz była trzecia w wieloskoku w IV
MemorialeMichałaJoachimowskiegowBiałych
Błotach. Grzegorz Nowak został doceniony za I
miejsce open w II Miodowym Festiwalu Bie-
gowym w Barcinie, II miejsce w Biegach Gą-
sawskich im. Gustawa Mądroszyka, IV miejsce
w klasyfikacji generalnej oraz najlepszy wynik
mieszkańca PałukwXXVIII BiegachŻnińskich
wSobiejuchachw2021 r. nadystansie5km.

Cztery medale na Inauguracji Ligi
Wojewódzkiej dziewcząt i chłopców
26 lutegobr.wBydgoszczyzawodnicyBarcińskiegoOśrodkaSportu iRe-

kreacji wzięli udział w rozgrywkachw ramach inauguracji Ligi Bilardowej.

Nasi zawodnicy stanęli nawysokości zadania.
Z zawodów przywieźli 4 medale. W kategorii
dziewcząt IImiejsce zajęłaAmeliaMikołajewska
a Otylia Basińska była III.W kategorii chłopców
Mateusz Brejski zajął II miejsce. III miejsce
przypadłoKacprowiBrejskiemu.
Sekcję BOSiR i Klub UKS Bila Piechcin

reprezentowali: Zuzanna Pacanowska, Klaudia

Pietruszewska, Julia Sypniewska, Otylia Ba-
sińska Amelia Mikołajewska, Nadia Lewan-
dowska, DominikWojciechowski, Kacper Brej-
ski, Mateusz Brejski, Michał Kotlarek, Adam
Woźniak, Oskar Chabel, Maksymilian Tyliński,
Krzysztof Trawiński.
Zawodników do zawodów przygotowują

Instruktorzy - Liliana i JakubWojciechowscy.

Zawodnicy sekcji bilardowej na Inauguracji Ligi dziewcząt i chłopców



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

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 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. 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

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, 52 383 22 92

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. +48 52 303 33 30

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

INFORMATOR

BARCIN WIEŚ

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

DĄBRÓWKA BARCIŃSKA

Sołtys: Halina Olszanowska
Rada Sołecka: Ewa Cieślik, Pa-trycja
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
tel. +48 52 383 41 35
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,
Jarosław Drozdowski, Renata
Grabowska, Milena Grobelska,

Iwona Janiak, Karolina Kaczmarek,
Natalia Kĳak, Dorota Witkowska

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


