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Siła RAPu

Jadwiga Stróżykiewicz
1944 - 2019

To pierwsze tego typu wydarzenia w 
murach nowego Miejskiego Domu Kultury w 
Barcinie. Dla Naszej młodej publiczności 
wystąpili raperzy Jurek Kiler oraz PlanBe. 
Koncert planowany już od kilku miesięcy odbił 
się szerokim echem wśród fanów. Blisko 
trzysta biletów przygotowanych na to 
wydarzenie rozeszło się w ciągu 24 godzin od 
momentu uruchomienia sprzedaży. Anali-
zując ten fenomen wystarczy trochę poczy-
tać. Fakty mówią same za siebie. Według 
raportu Nielsena, rok 2017 przyniósł nieocze-
kiwane zmiany na rynku muzycznym w 
Stanach Zjednoczonych. Statystyki pokazują, 
że po raz pierwszy w historii hip-hop zdetro-
nizował muzykę rockową, obejmując tym 
samym pozycję lidera w rankingu najpo-
pularniejszych gatunków muzycznych. Ten 

trend utrzymuje się po dziś dzień. Punktualnie 
o godzinie 19:00 barcińską publiczność 
przywitał Gavor i tancerze studia kreacji tańca 
w Bydgoszczy których na co dzień trenuje 
Arek Milarski. Jako pierwsi ze sceny do publiki 
przemówili muzycy z zespołu Jurek Kiler, czyli 
Filip Kończal i Tomek Gaworski. Kiedy atmo-
sfera pod sceną była napięta już do granic 
możliwości, na scenie pojawił się Bartosz 
Krupa czyli „PlanBe”. Muzyk należy do 
wytwórni QueQuality. W swojej szybującej 
lotem błyskawicy karierze współpracował już 
z takimi wykonawcami jak raperzy Quebo-
nafide, ReTo, Bedoes czy Otsochodzi. Na 
scenie towarzyszyli mu Dj Vit i Hypeman Kiler.

Fot. Joanna Bejma
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Pół na pół

Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne 
dialogi, wyraziście nakreślone postacie. 
Piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo 
humoru. Tak najkrócej można podsumować 
spektakl jaki widzowie mogli obejrzeć w 
domu kultury 12 kwietnia. Sztuka przedstawia 
perypetie dwóch przyrodnich braci, Roberta i 
Dominika, którym w realizacji życiowych 
planów i marzeń stoi na przeszkodzie własna 
matka. Spektakl zatytułowany „Pół na pół” 
wyreżyserował Wojciech Malajkat, w rolach 
głównych zobaczyliśmy Piotra Polka oraz 
Piotra Szwedesa.

Zatrzymać piękno

Milena Bednarska, młoda niezwykle uta-
lentowana mieszkanka Piechcina była autor-
ką wernisażu zorganizowanego w Miejskim 
Domu Kultury w Barcinie 5 kwietnia. Temat 
wernisażu to malarstwo. Milena na co dzień 
jest pracownikiem sektora finansowego. 
Malarstwo to jej pasja. Autorka wernisażu na 
poważnie maluje zaledwie od roku, co nie 
znaczy, że wcześniej nie przejawiała swoich 
umiejętności. Obrazy jakie mogliśmy po-
dziwiać podczas wernisażu przedstawiały 
głównie przepiękne krajobrazy ale nie 
brakowało portretów i martwej natury. Duże 
wsparcie młoda artystka znalazła wśród 
swoich najbliższych. Mimo obowiązków 
związanych z wychowaniem córki, Milena 
znajduje czas na swoją pasje, mało tego, 
pociecha najprawdopodobniej pójdzie w 
ślady mamy. W zależności od pory roku artys-
tka tworzy w różnych miejscach, najczęściej w 
domu. 5 kwietnia wśród gości Miejskiego 
Domu Kultury nie brakowało rodziny malarki 
oraz znajomych z pracy. Wernisaż swoim 
występem uświetniła Olga Gwizdała.

Smaki Wielkanocy
10 kwietnia w Hali Widowisko Sportowej w 

Barcinie odbyły się IX Powiatowe prezentacje 
stołów Wielkanocnych, których Gmina Barcin 
była w tym roku organizatorem i gospo-
darzem. Impreza zaczęła się od części ofi-
cjalnej, gdzie po krótkich przemówieniach 
wystąpiły dwa zespoły ludowe -Lutowianie 
oraz Pałuczanki. Każda z 6 gmin Powiatu 
Żnińskiego przygotowała własną aranżację 
stołu Wielkanocnego, które charaktery-
zowały się licznymi dekoracjami nawiązu-
jącymi do wiosny oraz świąt Wielkanocnych, 
nie zabrakło też wielu oryginalnych potraw, 
zarówno tych tradycyjnych jak i unowo-
cześnionych. Z każdej z gmin zgłoszono 
również pasztety, które były obiektem zma-
gań konkursowych tegorocznej edycji 
powiatowych prezentacji. Fani rękodzieła 
mogli nacieszyć oczy  najróżniejszymi 
dekoracjami i ozdobami wykonanymi przez 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, UTW, 
artystów-hobbystów i osoby prywatne. Po 
zakończeniu części oficjalnej jury udało się do 
stołów przygotowanych przez gminy by 
dokonać oceny konkursowej, następnie 
oceniali smak oraz estetykę zaprezento-
wanych pasztetów. W tym czasie zebrana 
widownia mogła skosztować przepysznych 
potraw prezentowanych na stołach, pojawiły 
s ię  między innymi  takie  potrawy jak 
wielkanocna pascha, mazurek, żurek, biała 
kiełbasa, jajka oraz wiele, wiele innych, 
ponieważ każda gmina przygotowała 
unikalne i oryginalne dania. Na zakończenie IX 
Prezentacji stołów Wielkanocnych, jury ogło-
siło wyniki konkursów: zdobywcą nagrody za 
najlepszą aranżację stołu Wielkanocnego 
zdobyła Gmina Żnin, nagrodę za najlepszy 
pasztet przyznano Sołectwu Knieja, a wy-
różnienie powędrowało do KGW z Mamlicza.
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Zintegrowany System 

Kwalifikacji w Polsce
Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwa-

lifikacji weszła w życie 15 stycznia 2016r. 
Dlaczego wprowadzono ZSK? Przede wszy-
stkim było to jedno z zaleceń Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Ponadto zdarzało się, 
że kwalifikacje uzyskane w Polsce nie były 
respektowane za granicą, dlatego Polacy 
pracujący w innych krajach, często byli 
zatrudniani poniżej swojej wiedzy i umie-
jętności. Nowe rozwiązanie jakim jest ZSK, 
umożliwia prezentowanie swoich kwalifikacji 
w bardziej przejrzysty sposób dla pracodawcy 
na europejskim rynku pracy, a tym samym 
uzyskanie pracy zgodnej z posiadanymi 
umiejętnościami. Zintegrowany System 
Kwalifikacji  wprowadzono również ze 
względu na ograniczenia związane z uzna-
waniem kompetencji zdobytych poprzez 
nieformalne uczenie się. Wiedzę, umie-
jętności i kompetencje społeczne zdobywać 
można również realizując swoje pasje. ZSK 
podkreśla możliwości uczenia się w różny 
sposób: w domu, w toku pracy, czy też 
poprzez Internet. Uczymy się przez całe życie 
i zdobywamy nowe kompetencje. Walidacja 
to proces sprawdzania, czy osiągnięte 
zostaływymagane dla danej kwalifikacji 
efekty uczenia się. Jest kilka metod walidacji: 

ocena dowodów (zdjęć, nagrań) zebranych, 
np. w portfolio, obserwacja w miejscu pracy, 
symulacja. Walidacja stanowi integralny 
element procesu zdobywania kwalifikacji. 
Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach 
projektu „Włączanie kwalifikacji innowa-
cyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji oraz ogra-
niczenie barier w rozwoju ZSK przez wspie-
ranie interesariuszy systemu na poziomie 
krajowym i regionalnym” organizuje liczne 
spotkania informacyjne oraz kursy e-
learningowe dla doradców zawodowych, 
nauczycieli oraz młodzieży, podczas których 
przedstawiana jest główna idea, założenia i 
pojęcia Zintegrowanego Systemu Kwali-
fikacji.  Na platformie edukacyjnej I B E 
znajdują się obecnie dwa kursy e-lear-
ningowe: 
 Kwalifikacje na czasie – podstawowe 

informacje o systemie;
 Czym jest potwierdzanie efektów uczenia 

się w szkolnictwie wyższym. 
Serdecznie zapraszam do skorzystania z 
powyższej oferty szkoleniowej oraz zapozna-
nia się z publikacjami zamieszczonymi na 
stronie internetowej:
 www.kwalifikacje.gov.pl

Anna Kończal

Zgrupowanie kadry 

K-PZPN w Barcinie!
Dnia 23.04.2019 roku na Stadionie 

Miejskim w Barcinie rozegrane odbyły się 
konsultacje kadry województw Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz Lubuskiego, 

podczas których rozegrane zostały dwa 
spotkania między reprezentacjami 
roczników 2006 (D1) oraz 2005 (C2). 

dokończenie na str. 3327

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko 

DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski

WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul.  Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
www.mdkbarcin.com.pl

ADRES REDAKCJI
ul.Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 660 541 452

SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym 
i mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia 
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%), 
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione - 
1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha 
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizo-
wane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

Urząd Miejski w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43 
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl 
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak 

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

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

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie 
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55 

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, 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 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 
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Z NASZEJ POCZTY /

Zintegrowany System 

Kwalifikacji w Polsce
Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwa-

lifikacji weszła w życie 15 stycznia 2016r. 
Dlaczego wprowadzono ZSK? Przede wszy-
stkim było to jedno z zaleceń Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Ponadto zdarzało się, 
że kwalifikacje uzyskane w Polsce nie były 
respektowane za granicą, dlatego Polacy 
pracujący w innych krajach, często byli 
zatrudniani poniżej swojej wiedzy i umie-
jętności. Nowe rozwiązanie jakim jest ZSK, 
umożliwia prezentowanie swoich kwalifikacji 
w bardziej przejrzysty sposób dla pracodawcy 
na europejskim rynku pracy, a tym samym 
uzyskanie pracy zgodnej z posiadanymi 
umiejętnościami. Zintegrowany System 
Kwalifikacji  wprowadzono również ze 
względu na ograniczenia związane z uzna-
waniem kompetencji zdobytych poprzez 
nieformalne uczenie się. Wiedzę, umie-
jętności i kompetencje społeczne zdobywać 
można również realizując swoje pasje. ZSK 
podkreśla możliwości uczenia się w różny 
sposób: w domu, w toku pracy, czy też 
poprzez Internet. Uczymy się przez całe życie 
i zdobywamy nowe kompetencje. Walidacja 
to proces sprawdzania, czy osiągnięte 
zostaływymagane dla danej kwalifikacji 
efekty uczenia się. Jest kilka metod walidacji: 

ocena dowodów (zdjęć, nagrań) zebranych, 
np. w portfolio, obserwacja w miejscu pracy, 
symulacja. Walidacja stanowi integralny 
element procesu zdobywania kwalifikacji. 
Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach 
projektu „Włączanie kwalifikacji innowa-
cyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji oraz ogra-
niczenie barier w rozwoju ZSK przez wspie-
ranie interesariuszy systemu na poziomie 
krajowym i regionalnym” organizuje liczne 
spotkania informacyjne oraz kursy e-
learningowe dla doradców zawodowych, 
nauczycieli oraz młodzieży, podczas których 
przedstawiana jest główna idea, założenia i 
pojęcia Zintegrowanego Systemu Kwali-
fikacji.  Na platformie edukacyjnej I B E 
znajdują się obecnie dwa kursy e-lear-
ningowe: 
 Kwalifikacje na czasie – podstawowe 

informacje o systemie;
 Czym jest potwierdzanie efektów uczenia 

się w szkolnictwie wyższym. 
Serdecznie zapraszam do skorzystania z 
powyższej oferty szkoleniowej oraz zapozna-
nia się z publikacjami zamieszczonymi na 
stronie internetowej:
 www.kwalifikacje.gov.pl

Anna Kończal

Zgrupowanie kadry 

K-PZPN w Barcinie!
Dnia 23.04.2019 roku na Stadionie 

Miejskim w Barcinie rozegrane odbyły się 
konsultacje kadry województw Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz Lubuskiego, 

podczas których rozegrane zostały dwa 
spotkania między reprezentacjami 
roczników 2006 (D1) oraz 2005 (C2). 

dokończenie na str. 3327
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Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym 
i mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia 
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%), 
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione - 
1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha 
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizo-
wane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

Urząd Miejski w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43 
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl 
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak 

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

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

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie 
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55 

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, 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 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 
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Odeszła barcińska poetka

Pani Jadwiga Stróżykiewicz urodziła się 

13 lipca 1944 roku w Radomyślu Wielkim, 

dokąd jej rodziców – Zofię i Alojzego 

Konwińskich zagnała wojenna zawierucha. 

Poetka mile wspominała dzieciństwo 

spędzone w Smogórach. Tam z pasją fryzjerki 

czesała trawę, przymierzając się do później 

wykonywanej profesji. Naukę strzyżenia i 

pielęgnacji włosów pobierała w Łabiszynie u 

mistrza Stanisława Kandulskiego. Później 

sama zdobyła tytuł mistrza i instruktora 

praktycznej nauki zawodu. Ukończyła liceum 

ogólnokształcące w Bydgoszczy. Od 1963 

roku mieszkała w Barcinie. W 1966 roku 

poślubiła Kazimierza. Miała synów Kornela i 

Igora. Jadwiga Stróżykiewicz była członkiem 

Zarządu Robotniczego Stowarzyszenia 

Twórców Kultury w Bydgoszczy. Od 1999 

roku zasiadała jako sekretarz w Społecznej 

Kapitule dla nadania Medalu honorowego im. 

Jakuba Wojciechowskiego „Za Zasługi dla 

Kultury Robotniczej”. Medal ten poetka 

otrzymała w 2000 roku za popularyzację 

pamięci o Laureacie Złotego Wawrzynu 

Akademickiego Polskiej Akademii Literatury. 

RSTK uhonorowało Jadwigę Stróżykiewicz 

Medalem imienia Czesława Miłosza (1993). 

Pani Jadwiga uczestniczyła w proteście 

przeciwko budowie spalarni odpadów 

przemysłowych w cementowni „Kujawy”, 

była współzałożycielką Stowarzyszenia 

Ekologicznego, a za zasługi dla ekorozwoju 

otrzymała medal honorowy „W służbie 

przyrody i człowieka” (2009). Prowadząc 

działalność gospodarczą była członkiem 

Barcińskiego Klubu Inicjatyw Gospodarczych. 

Jadwiga Stróżykiewicz w 2007 i 2017 roku 

otrzymała nagrodę Burmistrza Barcina 

Michała Pęziaka za całokształt pracy artysty-

czno-kulturalnej oraz upowszechnianie 

kultury i sztuki. Była nominowana do nagrody 

CENTURY w kategorii „Artysta – twórca 

roku” (2013).
Jadwiga Stróżykiewicz zadebiutowała w 1992 

roku tomikiem Eden w innej bajce. Kolejne 

książki poetyckie to: W połowie drogi (1994), 

Pole widzenia (1995), Puls grzechu (1997), 

Obrzędy plemienne (2000), Godziny przed-

liczbowe (2007), Wielbłąd przemieszcza 

horyzont (2012) i Ułaskawiona drwina (2017). 

Jadwiga Stróżykiewicz była laureatką 

konkursów m.in. O Dzban Czarnoleskiego 

Miodu (2006), O Złoty Klucz do Ciecha-

nowskiego Ratusza (2007), O Jeżewskie 

Skrzydło (2009) i O Laur Klemensa Janickiego 

(2007),  turniejów jednego wiersza w 

Kruszwicy i Zielonej Górze. Erotyki i fraszki jej 

autorstwa nagrodzono na Ogólnopolskich 

Literackich Spotkaniach Pokoleń w Krusz-

wicy-Kobylnikach oraz Inowrocławskich 

Spotkaniach Poetyckich. Wiersze pani 

Jadwigi zostały wyróżnione w licznych 

konkursach poetyckich i ukazały się w wielu 

pismach i publikacjach pokonkursowych. 

Recenzje twórczości Jadwigi Stróżykiewicz w 

„Promocjach pomorskich”, „Akancie” i 

„Poboczach” opublikowali Ariana Nagórska, 

Bożena Budzińska, Wojciech Borkowski, 

Ludwik Filip Czech, Eugeniusz Koźmiński oraz 

Jarosław Stanisław Jackiewicz.

Próby prozatorskie Jadwigi Stróżykiewicz 

pojawiły się na blogu Magdaleny Kordel, a 

opowiadania ukazały się w wydawnictwach 

zbiorowych: „Miłość niejedno ma imię”, „Za-

czarowani słowami” (2015) i „Duchy prze-

szłości” (2016). Jadwiga Stróżykiewicz 

uprawiała też publicystkę. Współtworzyła 

gminne pismo lokalne „Pogłos Barcina”. 

Wiersze i teksty publikowała w Ogólno-

polskim piśmie społeczno-kulturalnym 

„Własnym głosem”, miesięczniku literackim 

„Akant”, Ino poetica – jednodniówce inowro-

cławskich spotkań poetyckich, Podwórko z 

kulturą – czasopiśmie nieregularnym. "Wier-

sze na weekend" jej autorstwa skłaniały do 

refleksji czytelników Gazety Pomorskiej.

Jadwiga Stróżykiewicz opiekowała się 

Klubem Polskiej Książki, współpracowała z 

biblioteką publiczną, domem kultury i 

szkołami. Uczestniczyła w życiu kulturalnym 

gminy i regionu. Prowadziła wieczory 

autorskie, spotkania biblioteczne i biesiady 

poetyckie. Była jurorem konkursu recy-

tatorskiego „Ocalić od zapomnienia – gwara 

pałucka” oraz Festiwalu przedstawień 

szkolnych „Na Afiszu”. Otwarta na otaczający 

świat posiadała profil na Facebooku i należała 

do internetowej grupy „Myśl poetycka”. Była 

statystą pierwszego planu w filmie Stara 

baśń: Kiedy słońce było bogiem w reżyserii 

Jerzego Hoffmana. W 2011 roku ukończyła 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie. Pani 

Jadwiga kolekcjonowała kapelusze, lubiła 

zbierać grzyby, kochała przyrodę i intere-

sowała się genealogią swojej rodziny. Prze-

myśleniami na temat życia i swoim czasem 

dzieliła się z dorosłymi i młodzieżą. W 2017 

roku obchodziła jubileusz 25-lecia pracy 

twórczej. Jej ostatnią inicjatywą było odsło-

nięcie pomnika Jakuba Wojciechowskiego 

przed biblioteką publiczną w Barcinie (2018). 

Pani Jadwiga Stróżykiewicz zmarła  6 kwie-

tnia 2019 roku.  Cześć Jej pamięci!

Jarosław Drozdowski

2

Sadzenie Lasu Społecznego 

Na zaproszenie Nadleśnictwa Gołąbki 
mieszkańcy gminy Barcin włączyli się akcję 
sadzenia Lasu Społecznego koło Rogowa o 
powierzchni prawie 21 ha. W sobotę 6 kwietnia 
br. pomiędzy godziną 8.30 a godz. 14.30 grupa 25 
mieszkańców gminy z Zastępcą Burmistrza 
Barcina Hubertem Łukomskim i Wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Rataj-
czakiem na czele, pod nadzorem leśników 
posadziła około 1000 sadzonek 1-rocznej sosny z 
bryłką korzeniową. Pracę w lesie poprzedził 
instruktaż dotyczący organizacji i techniki 
sadzenia, rozdanie sprzętu i sadzonek, a za-
kończył ciepły poczęstunek, podziękowanie 
Nadleśniczego i wręczenie okolicznościowych 
certyfikatów dla założycieli Lasu Społecznego.
Idea narodziła się w związku z odbudową lasów 
zniszczonych przez nawałnicę z udziałem miesz-
kańców, samorządów, instytucji i szkół. Nad-
leśnictwo Gołąbki z pomocą mieszkańców Pałuk 
zamierza nie tylko przywrócić młody las i 
wspólnie zadbać o jego strukturę, ale również 
nadać mu docelowy kształt. Pomysłodawcy są 
przekonani, że urozmaicony skład gatunkowy 
nasadzeń (sosny, dęby, buki, modrzewie, klony, 
brzoza, lipy i krzewy), zaplanowana infrastru-
ktura turystyczna, edukacyjna i rekreacyjna, 
zapewnią wypełnianie funkcji społecznych nie 
tylko dla regionu. Nawałnica z 11 sierpnia 2017 
roku mocno doświadczyła kondycję pałuckich 
lasów. Po półtorej roku intensywnej pracy przy 
usuwaniu skutków leśnicy wiedzą, że żywioł 
powalił prawie 280 tys. m3 drewna, w tym 
całkowicie na pow. 480 ha. Do końca 2018 roku 
uporządkowano ok. 250 ha i odnowiono ok. 80 
ha.  Wiosną 2019 roku przewidziano do 
posadzenia ponad 200 ha, a na 2020 rok pozo-
stało kolejne 200 ha. Leśnicy liczą dodatkowo na 
odnowienie naturalne.

Jarosław Drozdowski

Nagrody dla 

najaktywniejszych 

samorządów

3 kwietnia br. w Warszawie podczas 
uroczystej gali Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich przedstawiciele 
najaktywniejszych gmin, powiatów oraz 
miast na prawach powiatu odebrali nagrody i 
dyplomy za ubiegłoroczną edycję Ogólno-
polskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Za-
stępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski i 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Ratajczak otrzymali nagrodę i dyplom dla 
Barcina za VI miejsce kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to 
bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony 
przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci 
typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. 
mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. 
mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców; miasta na prawach powiatu; 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie. Oceniając rywali, eksperci ZPP 
wydają opinię według kryteriów ujętych w 
dziesięciu grupach tematycznych takich jak: 
działania proinwestycyjne i prorozwojowe; 
rozwiązania poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego; rozwój społe-
czeństwa informacyjnego; rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego; umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspie-
ranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych i 
proekologicznych; współpraca krajowa i 
międzynarodowa; działania promocyjne. 
Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona 
jest od wyników osiąganych przez samorząd 
oraz od zrealizowanych działań.

Jarosław Drozdowski
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Odeszła barcińska poetka

Pani Jadwiga Stróżykiewicz urodziła się 

13 lipca 1944 roku w Radomyślu Wielkim, 

dokąd jej rodziców – Zofię i Alojzego 

Konwińskich zagnała wojenna zawierucha. 

Poetka mile wspominała dzieciństwo 

spędzone w Smogórach. Tam z pasją fryzjerki 

czesała trawę, przymierzając się do później 

wykonywanej profesji. Naukę strzyżenia i 

pielęgnacji włosów pobierała w Łabiszynie u 

mistrza Stanisława Kandulskiego. Później 

sama zdobyła tytuł mistrza i instruktora 

praktycznej nauki zawodu. Ukończyła liceum 

ogólnokształcące w Bydgoszczy. Od 1963 

roku mieszkała w Barcinie. W 1966 roku 

poślubiła Kazimierza. Miała synów Kornela i 

Igora. Jadwiga Stróżykiewicz była członkiem 

Zarządu Robotniczego Stowarzyszenia 

Twórców Kultury w Bydgoszczy. Od 1999 

roku zasiadała jako sekretarz w Społecznej 

Kapitule dla nadania Medalu honorowego im. 

Jakuba Wojciechowskiego „Za Zasługi dla 

Kultury Robotniczej”. Medal ten poetka 

otrzymała w 2000 roku za popularyzację 

pamięci o Laureacie Złotego Wawrzynu 

Akademickiego Polskiej Akademii Literatury. 

RSTK uhonorowało Jadwigę Stróżykiewicz 

Medalem imienia Czesława Miłosza (1993). 

Pani Jadwiga uczestniczyła w proteście 

przeciwko budowie spalarni odpadów 

przemysłowych w cementowni „Kujawy”, 

była współzałożycielką Stowarzyszenia 

Ekologicznego, a za zasługi dla ekorozwoju 

otrzymała medal honorowy „W służbie 

przyrody i człowieka” (2009). Prowadząc 

działalność gospodarczą była członkiem 

Barcińskiego Klubu Inicjatyw Gospodarczych. 

Jadwiga Stróżykiewicz w 2007 i 2017 roku 

otrzymała nagrodę Burmistrza Barcina 

Michała Pęziaka za całokształt pracy artysty-

czno-kulturalnej oraz upowszechnianie 

kultury i sztuki. Była nominowana do nagrody 

CENTURY w kategorii „Artysta – twórca 

roku” (2013).
Jadwiga Stróżykiewicz zadebiutowała w 1992 

roku tomikiem Eden w innej bajce. Kolejne 

książki poetyckie to: W połowie drogi (1994), 

Pole widzenia (1995), Puls grzechu (1997), 

Obrzędy plemienne (2000), Godziny przed-

liczbowe (2007), Wielbłąd przemieszcza 

horyzont (2012) i Ułaskawiona drwina (2017). 

Jadwiga Stróżykiewicz była laureatką 

konkursów m.in. O Dzban Czarnoleskiego 

Miodu (2006), O Złoty Klucz do Ciecha-

nowskiego Ratusza (2007), O Jeżewskie 

Skrzydło (2009) i O Laur Klemensa Janickiego 

(2007),  turniejów jednego wiersza w 

Kruszwicy i Zielonej Górze. Erotyki i fraszki jej 

autorstwa nagrodzono na Ogólnopolskich 

Literackich Spotkaniach Pokoleń w Krusz-

wicy-Kobylnikach oraz Inowrocławskich 

Spotkaniach Poetyckich. Wiersze pani 

Jadwigi zostały wyróżnione w licznych 

konkursach poetyckich i ukazały się w wielu 

pismach i publikacjach pokonkursowych. 

Recenzje twórczości Jadwigi Stróżykiewicz w 

„Promocjach pomorskich”, „Akancie” i 

„Poboczach” opublikowali Ariana Nagórska, 

Bożena Budzińska, Wojciech Borkowski, 

Ludwik Filip Czech, Eugeniusz Koźmiński oraz 

Jarosław Stanisław Jackiewicz.

Próby prozatorskie Jadwigi Stróżykiewicz 

pojawiły się na blogu Magdaleny Kordel, a 

opowiadania ukazały się w wydawnictwach 

zbiorowych: „Miłość niejedno ma imię”, „Za-

czarowani słowami” (2015) i „Duchy prze-

szłości” (2016). Jadwiga Stróżykiewicz 

uprawiała też publicystkę. Współtworzyła 

gminne pismo lokalne „Pogłos Barcina”. 

Wiersze i teksty publikowała w Ogólno-

polskim piśmie społeczno-kulturalnym 

„Własnym głosem”, miesięczniku literackim 

„Akant”, Ino poetica – jednodniówce inowro-

cławskich spotkań poetyckich, Podwórko z 

kulturą – czasopiśmie nieregularnym. "Wier-

sze na weekend" jej autorstwa skłaniały do 

refleksji czytelników Gazety Pomorskiej.

Jadwiga Stróżykiewicz opiekowała się 

Klubem Polskiej Książki, współpracowała z 

biblioteką publiczną, domem kultury i 

szkołami. Uczestniczyła w życiu kulturalnym 

gminy i regionu. Prowadziła wieczory 

autorskie, spotkania biblioteczne i biesiady 

poetyckie. Była jurorem konkursu recy-

tatorskiego „Ocalić od zapomnienia – gwara 

pałucka” oraz Festiwalu przedstawień 

szkolnych „Na Afiszu”. Otwarta na otaczający 

świat posiadała profil na Facebooku i należała 

do internetowej grupy „Myśl poetycka”. Była 

statystą pierwszego planu w filmie Stara 

baśń: Kiedy słońce było bogiem w reżyserii 

Jerzego Hoffmana. W 2011 roku ukończyła 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie. Pani 

Jadwiga kolekcjonowała kapelusze, lubiła 

zbierać grzyby, kochała przyrodę i intere-

sowała się genealogią swojej rodziny. Prze-

myśleniami na temat życia i swoim czasem 

dzieliła się z dorosłymi i młodzieżą. W 2017 

roku obchodziła jubileusz 25-lecia pracy 

twórczej. Jej ostatnią inicjatywą było odsło-

nięcie pomnika Jakuba Wojciechowskiego 

przed biblioteką publiczną w Barcinie (2018). 

Pani Jadwiga Stróżykiewicz zmarła  6 kwie-

tnia 2019 roku.  Cześć Jej pamięci!

Jarosław Drozdowski
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Sadzenie Lasu Społecznego 

Na zaproszenie Nadleśnictwa Gołąbki 
mieszkańcy gminy Barcin włączyli się akcję 
sadzenia Lasu Społecznego koło Rogowa o 
powierzchni prawie 21 ha. W sobotę 6 kwietnia 
br. pomiędzy godziną 8.30 a godz. 14.30 grupa 25 
mieszkańców gminy z Zastępcą Burmistrza 
Barcina Hubertem Łukomskim i Wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Rataj-
czakiem na czele, pod nadzorem leśników 
posadziła około 1000 sadzonek 1-rocznej sosny z 
bryłką korzeniową. Pracę w lesie poprzedził 
instruktaż dotyczący organizacji i techniki 
sadzenia, rozdanie sprzętu i sadzonek, a za-
kończył ciepły poczęstunek, podziękowanie 
Nadleśniczego i wręczenie okolicznościowych 
certyfikatów dla założycieli Lasu Społecznego.
Idea narodziła się w związku z odbudową lasów 
zniszczonych przez nawałnicę z udziałem miesz-
kańców, samorządów, instytucji i szkół. Nad-
leśnictwo Gołąbki z pomocą mieszkańców Pałuk 
zamierza nie tylko przywrócić młody las i 
wspólnie zadbać o jego strukturę, ale również 
nadać mu docelowy kształt. Pomysłodawcy są 
przekonani, że urozmaicony skład gatunkowy 
nasadzeń (sosny, dęby, buki, modrzewie, klony, 
brzoza, lipy i krzewy), zaplanowana infrastru-
ktura turystyczna, edukacyjna i rekreacyjna, 
zapewnią wypełnianie funkcji społecznych nie 
tylko dla regionu. Nawałnica z 11 sierpnia 2017 
roku mocno doświadczyła kondycję pałuckich 
lasów. Po półtorej roku intensywnej pracy przy 
usuwaniu skutków leśnicy wiedzą, że żywioł 
powalił prawie 280 tys. m3 drewna, w tym 
całkowicie na pow. 480 ha. Do końca 2018 roku 
uporządkowano ok. 250 ha i odnowiono ok. 80 
ha.  Wiosną 2019 roku przewidziano do 
posadzenia ponad 200 ha, a na 2020 rok pozo-
stało kolejne 200 ha. Leśnicy liczą dodatkowo na 
odnowienie naturalne.

Jarosław Drozdowski

Nagrody dla 

najaktywniejszych 

samorządów

3 kwietnia br. w Warszawie podczas 
uroczystej gali Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich przedstawiciele 
najaktywniejszych gmin, powiatów oraz 
miast na prawach powiatu odebrali nagrody i 
dyplomy za ubiegłoroczną edycję Ogólno-
polskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Za-
stępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski i 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Ratajczak otrzymali nagrodę i dyplom dla 
Barcina za VI miejsce kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to 
bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony 
przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci 
typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. 
mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. 
mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców; miasta na prawach powiatu; 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie. Oceniając rywali, eksperci ZPP 
wydają opinię według kryteriów ujętych w 
dziesięciu grupach tematycznych takich jak: 
działania proinwestycyjne i prorozwojowe; 
rozwiązania poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego; rozwój społe-
czeństwa informacyjnego; rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego; umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspie-
ranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych i 
proekologicznych; współpraca krajowa i 
międzynarodowa; działania promocyjne. 
Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona 
jest od wyników osiąganych przez samorząd 
oraz od zrealizowanych działań.

Jarosław Drozdowski
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Powszechna opieka medyczna 

We wtorek, 9 kwietnia 2019 roku, z 
okazji Światowego Dnia Zdrowia Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtko-
wiak i Zastępca Burmistrza Barcina Hubert 
Łukomski złożyli życzenia dyrektor Alicji 
Wiczewskiej i pracownikom Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Barcinie oraz podziękowali pani Renacie 
Czyżewskiej za 20 lat pracy w Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Samorządowcy docenili  warunki orga-
nizacyjne, finansowe, lokalowe i sprzętowe w 
celu ochrony najcenniejszej wartości – 
zdrowia i życia ludzkiego – stworzone przez 
dyrektora, kadrę lekarską i personel medy-
czny SPZOZ-u. Pani Renata Czyżewska przez 
20 lat prowadziła działania w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu. Przewodnicząca 
GKRPA Krystyna Błaszak szczególnie podkre-
śliła Jej umiejętność pracy z ludźmi, prowa-
dzenia rozmów terapeutycznych i moty-
wujących oraz udzielanie wsparcia osobom 
po zakończonym podstawowym leczeniu 
odwykowym.
Okolicznościowe listy od władz lokalnych 
przesłano dyrektorom i pracownikom niepu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej 
działających na terenie gminy Barcin, a 
podziękowania pani Lidii Kowal, która w 
latach 2015 – 2019 przewodniczyła Radzie 
Społecznej SPZOZ w Barcinie. W 2019 roku 
motywem przewodnim święta Światowej 
Organizacji  Zdrowia jest zapewnienie 
równego dostępu do opieki medycznej dla 
wszystkich ludzi na świecie zgodnie z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku.

Jarosław Drozdowski

Zespół 

Interdyscyplinarny 
10 kwietnia Burmistrz Michał Pęziak powołał 

Zespół Interdyscyplinarny w Barcinie do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład 
weszli: Przewodniczący Zespołu Tomasz Kaniuka 
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Barcinie, Krystyna Błaszak – Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Barcinie, Leszek Kranz – Komisariat Policji w 
Barcinie, Anna Gaczkowska – Wollandt i Renata 
Czyżewska – Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Barcinie, Ewelina Sulska – 
Przedszkole Nr 1 w Barcinie, Agnieszka Zakopiec – 
Przedszkole Nr 2 w Barcinie, Barbara Karbowiak – 
Przedszkole Nr 3 w Barcinie, Monika Cierzniak – 
Przedszkole w Piechcinie, Agnieszka Mielcarek – 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. dr. Stanisława 
Krzysia w Barcinie, Maria Kowalska-Bembenek – 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w 
Piechcinie, Barbara Krause i Anna Rucińska-
Niesyn – Zespół Szkół w Barcinie, Ryszard 
Kobylarz i Elżbieta Dąbrowicz – Kuratorska 
Służba Sądowa w Szubinie, Magdalena Forgiel – 
Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Barcinie, Magdalena Wróblewska – Szkoła 
Podstawowa w Mamliczu i Włodzimierz Osuch – 
Pomorsko-Kujawsko Zrzeszenie Samopomocy 
Obywatelskiej Sampo. 
Do zadań Zespołu należy integrowanie i 
koordynowanie zadań i funkcji jego członków, 
które związane są z realizacją zadań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 
właściwą współpracę jego przedstawicieli.  
Zadaniem Zespołu jest podejmowanie indywi-
dualnych diagnoz i interwencji w rodzinach 
dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań profilaktycznych, 
naprawczych poprzez udzielanie wsparcia i 
pomocy o charakterze prawnym, psycholo-
gicznym i socjalnym. Zespół interdyscyplinarny 
zajmuje się również rozpowszechnianiem 
informacji o instytucjach, osobach i możli-
wościach udzielania pomocy na  terenie Gminy 
Barcin i poza nią oraz podejmowaniem działań w 
stosunku do osób stosujących przemoc w 
rodzinie.

Jarosław Drozdowski

Powiatowy konkurs wiedzy samorządowej

XX Powiatowy konkurs „Wiedzy o samo-
rządzie terytorialnym" – fot. Archiwum Sta-
rostwa Powiatowego w Żninie

Dokończenie na str. 4

W dniach 25 i 26 marca br. w Żninie odbył się 
finał Powiatowego konkursu „Wiedzy o samo-
rządzie terytorialnym", którego celem jest 
przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania 
samorządów lokalnych oraz pogłębienie i 
utrwalenie wiedzy o własnym regionie, jego 
kulturze, historii i geografii. W konkursie brało 
udział 18 uczniów reprezentujących 6 gmin 
powiatu żnińskiego oraz 21 uczniów z 7 szkół 
ponadgimnazjalnych. W klasyfikacji indywi-
dualnej I miejsce zajęła Amelia Szewczak, a III 
miejsce zdobyła Zuzanna Grzeszak ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piech-
cinie. W kategorii szkół podstawowych 
reprezentacja gminy Barcin zajęła III miejsce. 
Uczennice Amelię Szewczak, Zuzannę Grze-
szak i Agatę Gąsior przygotowała pani Barbara 
Mróz-Lampka. W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych III miejsce zajęła drużyna 
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie. Zespół 
w składzie Antoni Puzio, Marcin Osiecki i 
Jakub Kołaczyk przygotował pan Artur 
Zamiar.

Jarosław Drozdowski

Samorządowe 

podziękowania i gratulacje

W piątek, 29 marca 2019 roku, przed VI sesją 
Rady Miejskiej  w Barcinie samorządowcy 
podziękowali panu Aleksandrowi Kabacińskiemu 
za 35 lat pełnienia funkcji Sołtysa Piechcina i 
społeczną działalność w jednostce pomocniczej 
gminy oraz nagrodzili uczniów Michała Wojtko-
wiaka i Bartosza Kolińskiego z Zespołu Szkół w 
Barcinie. Pan Aleksander Kabaciński od paździer-
nika 1984 roku wiedzą i doświadczeniem jako 
Sołtys Piechcina wzorowo służył rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu i kulturalnemu sołec-
twa, podejmował inicjatywy, które motywowały 
mieszkańców Piechcina i Aleksandrowa do dzia-
łania i realizował zadania Funduszu Sołeckiego. 
Przez cztery kadencje w samorządzie gminnym, 
pełniąc funkcje od Członka Zarządu Miasta i Gminy 
Barcin, przez Przewodniczącego Komisji Rol-
nictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska po 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie, 
dał się poznać jako radny głęboko zaangażowany 
w pomyślne rozwiązywanie spraw wspólnoty 
lokalnej. W 2011 roku pana Aleksandra Kaba-
cińskiego doceniono Złotym Medalem Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas 
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w 
uznaniu zasług dla walki o niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej i prawa człowieka. Przewodni-
czący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak i Bur-
mistrz Barcina Michał Pęziak wręczyli listy 
gratulacyjne, albumy „Przez Barcin na Pałuki” i 
bony podarunkowe uzdolnionym uczniom 
Zespołu Szkół w Barcinie. Michał Wojtkowiak jest 
czterokrotnym laureatem konkursów przedmio-
towych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z chemii, fizyki, informatyki i języka angielskiego w 
roku szkolnym 2018/2019. Bartosz Koliński wygrał 
XIII międzynarodowy konkurs informatyczny 
„Bóbr” w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych 
z zakresu informatyki oraz technologii informa-
cyjnej i komunikacyjnej.

Jarosław Drozdowski

Prezentacje wielkanocne w Barcinie

Od kilku lat z inicjatywy Kół Gospodyń 
Wiejskich i środowisk rolniczych organizowane są 
Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych, 
których celem jest pokaz i degustacja tradycyjnych 
pałuckich potraw świątecznych. Od kilku lat z 
inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich i środowisk 
związanych z tradycją rolniczą w powiecie żnińskim 
organizowane są Powiatowe Prezentacje Stołów 
Wielkanocnych. Ich cele obejmują pokaz i degus-
tację tradycyjnych pałuckich potraw świątecznych, 
kultywowanie tradycji kulinarnych i zachowanie 
pałuckich receptur i smaków, przygotowanie 
gminnego stołu wielkanocnego oraz promowanie 
lokalnych samorządów.
W 2019 roku IX Powiatowe Prezentacje Stołów 
Wielkanocnych odbyły się w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Barcinie. Oficjalnego otwarcia 
dokonali Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie 
Janusz Wojtkowiak i Starosta Żniński Zbigniew 
Jaszczuk. W pokazie i degustacji oraz towarzy-
szącej im wystawie sztuki ludowej i rękodzieła 
artystycznego, uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządów, sołectw, gminnych i powiatowych 
jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji 
mundurowych, instytucji związanych z rolnictwem i 
terenami wiejskimi oraz mieszkańcy Pałuk. 
Zadaniem uczestników prezentacji była aranżacja 
gminnego stołu wielkanocnego, na którym miał być 
obrus, tradycyjne potrawy i wypieki wielkanocne 
oraz dekoracje nawiązujące do tradycji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanocne 
potrawy poświęcił ks. kan. Stanisław Talaczyński, 
proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Barcinie. W programie artystycznym 
wystąpiły Zespół Ludowy „Lutowianie” i Zespół 
Folklorystyczny „Pałuczanki”. 
Stół wielkanocny Gminy Żnin – uznany za 
najciekawszy – zaaranżowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z Białożewina, Cerekwicy, Jadownik 
Rycerskich Januszkowa, Murczynka, Wójcina i 
Żnina. Stół wielkanocny Gminy Barcin udekorowały 
i zastawiły Koła Gospodyń Wiejskich w Kani, 
Barcinie Wsi, Mamliczu, Józefince i Pturku, Świetlica 
Krotoszyn, Sołectwo Knieja i Sołectwo Młodocin. 
Stół wielkanocny Gminy Gąsawa wystawiły Kółko 
Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Szelejewie, 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gąsawie, Koło 

Gospodyń Wiejskich „Babeczki” w Obudnie i 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Biskupinie. 
Stół wielkanocny Gminy Łabiszyn przygotowało 
Koło Gospodyń Wiejskich w Lubostroniu. Stół 
wielkanocny gminy Janowiec Wielkopolski był 
dziełem Koła Gospodyń Wiejskich w Janowcu 
Wielkopolskim. Stół wielkanocny Gminy Rogowo 
przystroiło Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Złotniczanki” w Złotnikach.
Konkurs na najlepszy pasztet wielkanocny 
bezapelacyjnie i jednogłośnie wygrało Sołectwo 
Knieja, wyróżnienie przypadło Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Mamlicza, a pozostałe doskonałe 
pasztety przygotowali Martyna Grzeczka z 
Lubostronia, Krystyna Wiśniewska z Janowca 
Wielkopolskiego, Edyta Rozwarska z Biskupina, 
Teresa Kawczyńska z Gąsawy, Anna Waszak z 
Rogowa, Elżbieta Kubera z Jadownik Rycerskich, 
Świetlica Krotoszyn oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kani, Barcina Wsi i Pturka.
Aranżację gminnych stołów i smak wielkanocnych 
pasztetów oceniali Józefa Błajet –Przewodnicząca 
Rady Powiatu w Żninie, Hubert Łukomski – 
Zastępca Burmistrza Barcina, Zofia Kozłowska – 
Członek Zarządu Powiatu Żnińskiego, Piotr 
Niestatek – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
Rady Miejskiej w Barcinie i Krzysztof Leśniewski – 
autor książki „Kuchnia pałucka”.
Z budżetu gminy Barcin dla twórców najcie-
kawszego stołu ufundowano zestaw przyborów 
kuchennych, a dla zwycięzcy konkursu na pasztet – 
syfon gastronomiczny. Dla wszystkich uczestników 
prezentacji i wystawy rękodzieła przygotowano 
dyplomy i podziękowania, albumy „Przez Barcin na 
Pałuki” oraz pamiątkowe zestawy złożone z 
kuchennej deski i łyżki z okolicznościowym nadru-
kiem. Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w 
prezentacjach, otrzymały również zestawy 
promocyjne Starostwa Powiatowego w Żninie.
IX Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych 
w Barcinie zorganizowano pod honorowym 
patronatem Starosty Żnińskiego Zbigniewa 
Jaszczuka i Burmistrza Barcina Michała Pęziaka.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcie na str. 5
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Powszechna opieka medyczna 

We wtorek, 9 kwietnia 2019 roku, z 
okazji Światowego Dnia Zdrowia Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtko-
wiak i Zastępca Burmistrza Barcina Hubert 
Łukomski złożyli życzenia dyrektor Alicji 
Wiczewskiej i pracownikom Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Barcinie oraz podziękowali pani Renacie 
Czyżewskiej za 20 lat pracy w Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Samorządowcy docenili  warunki orga-
nizacyjne, finansowe, lokalowe i sprzętowe w 
celu ochrony najcenniejszej wartości – 
zdrowia i życia ludzkiego – stworzone przez 
dyrektora, kadrę lekarską i personel medy-
czny SPZOZ-u. Pani Renata Czyżewska przez 
20 lat prowadziła działania w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu. Przewodnicząca 
GKRPA Krystyna Błaszak szczególnie podkre-
śliła Jej umiejętność pracy z ludźmi, prowa-
dzenia rozmów terapeutycznych i moty-
wujących oraz udzielanie wsparcia osobom 
po zakończonym podstawowym leczeniu 
odwykowym.
Okolicznościowe listy od władz lokalnych 
przesłano dyrektorom i pracownikom niepu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej 
działających na terenie gminy Barcin, a 
podziękowania pani Lidii Kowal, która w 
latach 2015 – 2019 przewodniczyła Radzie 
Społecznej SPZOZ w Barcinie. W 2019 roku 
motywem przewodnim święta Światowej 
Organizacji  Zdrowia jest zapewnienie 
równego dostępu do opieki medycznej dla 
wszystkich ludzi na świecie zgodnie z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku.

Jarosław Drozdowski

Zespół 

Interdyscyplinarny 
10 kwietnia Burmistrz Michał Pęziak powołał 

Zespół Interdyscyplinarny w Barcinie do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład 
weszli: Przewodniczący Zespołu Tomasz Kaniuka 
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Barcinie, Krystyna Błaszak – Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Barcinie, Leszek Kranz – Komisariat Policji w 
Barcinie, Anna Gaczkowska – Wollandt i Renata 
Czyżewska – Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Barcinie, Ewelina Sulska – 
Przedszkole Nr 1 w Barcinie, Agnieszka Zakopiec – 
Przedszkole Nr 2 w Barcinie, Barbara Karbowiak – 
Przedszkole Nr 3 w Barcinie, Monika Cierzniak – 
Przedszkole w Piechcinie, Agnieszka Mielcarek – 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. dr. Stanisława 
Krzysia w Barcinie, Maria Kowalska-Bembenek – 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w 
Piechcinie, Barbara Krause i Anna Rucińska-
Niesyn – Zespół Szkół w Barcinie, Ryszard 
Kobylarz i Elżbieta Dąbrowicz – Kuratorska 
Służba Sądowa w Szubinie, Magdalena Forgiel – 
Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Barcinie, Magdalena Wróblewska – Szkoła 
Podstawowa w Mamliczu i Włodzimierz Osuch – 
Pomorsko-Kujawsko Zrzeszenie Samopomocy 
Obywatelskiej Sampo. 
Do zadań Zespołu należy integrowanie i 
koordynowanie zadań i funkcji jego członków, 
które związane są z realizacją zadań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 
właściwą współpracę jego przedstawicieli.  
Zadaniem Zespołu jest podejmowanie indywi-
dualnych diagnoz i interwencji w rodzinach 
dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań profilaktycznych, 
naprawczych poprzez udzielanie wsparcia i 
pomocy o charakterze prawnym, psycholo-
gicznym i socjalnym. Zespół interdyscyplinarny 
zajmuje się również rozpowszechnianiem 
informacji o instytucjach, osobach i możli-
wościach udzielania pomocy na  terenie Gminy 
Barcin i poza nią oraz podejmowaniem działań w 
stosunku do osób stosujących przemoc w 
rodzinie.

Jarosław Drozdowski

Powiatowy konkurs wiedzy samorządowej

XX Powiatowy konkurs „Wiedzy o samo-
rządzie terytorialnym" – fot. Archiwum Sta-
rostwa Powiatowego w Żninie

Dokończenie na str. 4

W dniach 25 i 26 marca br. w Żninie odbył się 
finał Powiatowego konkursu „Wiedzy o samo-
rządzie terytorialnym", którego celem jest 
przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania 
samorządów lokalnych oraz pogłębienie i 
utrwalenie wiedzy o własnym regionie, jego 
kulturze, historii i geografii. W konkursie brało 
udział 18 uczniów reprezentujących 6 gmin 
powiatu żnińskiego oraz 21 uczniów z 7 szkół 
ponadgimnazjalnych. W klasyfikacji indywi-
dualnej I miejsce zajęła Amelia Szewczak, a III 
miejsce zdobyła Zuzanna Grzeszak ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piech-
cinie. W kategorii szkół podstawowych 
reprezentacja gminy Barcin zajęła III miejsce. 
Uczennice Amelię Szewczak, Zuzannę Grze-
szak i Agatę Gąsior przygotowała pani Barbara 
Mróz-Lampka. W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych III miejsce zajęła drużyna 
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie. Zespół 
w składzie Antoni Puzio, Marcin Osiecki i 
Jakub Kołaczyk przygotował pan Artur 
Zamiar.

Jarosław Drozdowski

Samorządowe 

podziękowania i gratulacje

W piątek, 29 marca 2019 roku, przed VI sesją 
Rady Miejskiej  w Barcinie samorządowcy 
podziękowali panu Aleksandrowi Kabacińskiemu 
za 35 lat pełnienia funkcji Sołtysa Piechcina i 
społeczną działalność w jednostce pomocniczej 
gminy oraz nagrodzili uczniów Michała Wojtko-
wiaka i Bartosza Kolińskiego z Zespołu Szkół w 
Barcinie. Pan Aleksander Kabaciński od paździer-
nika 1984 roku wiedzą i doświadczeniem jako 
Sołtys Piechcina wzorowo służył rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu i kulturalnemu sołec-
twa, podejmował inicjatywy, które motywowały 
mieszkańców Piechcina i Aleksandrowa do dzia-
łania i realizował zadania Funduszu Sołeckiego. 
Przez cztery kadencje w samorządzie gminnym, 
pełniąc funkcje od Członka Zarządu Miasta i Gminy 
Barcin, przez Przewodniczącego Komisji Rol-
nictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska po 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie, 
dał się poznać jako radny głęboko zaangażowany 
w pomyślne rozwiązywanie spraw wspólnoty 
lokalnej. W 2011 roku pana Aleksandra Kaba-
cińskiego doceniono Złotym Medalem Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas 
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w 
uznaniu zasług dla walki o niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej i prawa człowieka. Przewodni-
czący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak i Bur-
mistrz Barcina Michał Pęziak wręczyli listy 
gratulacyjne, albumy „Przez Barcin na Pałuki” i 
bony podarunkowe uzdolnionym uczniom 
Zespołu Szkół w Barcinie. Michał Wojtkowiak jest 
czterokrotnym laureatem konkursów przedmio-
towych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z chemii, fizyki, informatyki i języka angielskiego w 
roku szkolnym 2018/2019. Bartosz Koliński wygrał 
XIII międzynarodowy konkurs informatyczny 
„Bóbr” w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych 
z zakresu informatyki oraz technologii informa-
cyjnej i komunikacyjnej.

Jarosław Drozdowski

Prezentacje wielkanocne w Barcinie

Od kilku lat z inicjatywy Kół Gospodyń 
Wiejskich i środowisk rolniczych organizowane są 
Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych, 
których celem jest pokaz i degustacja tradycyjnych 
pałuckich potraw świątecznych. Od kilku lat z 
inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich i środowisk 
związanych z tradycją rolniczą w powiecie żnińskim 
organizowane są Powiatowe Prezentacje Stołów 
Wielkanocnych. Ich cele obejmują pokaz i degus-
tację tradycyjnych pałuckich potraw świątecznych, 
kultywowanie tradycji kulinarnych i zachowanie 
pałuckich receptur i smaków, przygotowanie 
gminnego stołu wielkanocnego oraz promowanie 
lokalnych samorządów.
W 2019 roku IX Powiatowe Prezentacje Stołów 
Wielkanocnych odbyły się w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Barcinie. Oficjalnego otwarcia 
dokonali Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie 
Janusz Wojtkowiak i Starosta Żniński Zbigniew 
Jaszczuk. W pokazie i degustacji oraz towarzy-
szącej im wystawie sztuki ludowej i rękodzieła 
artystycznego, uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządów, sołectw, gminnych i powiatowych 
jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji 
mundurowych, instytucji związanych z rolnictwem i 
terenami wiejskimi oraz mieszkańcy Pałuk. 
Zadaniem uczestników prezentacji była aranżacja 
gminnego stołu wielkanocnego, na którym miał być 
obrus, tradycyjne potrawy i wypieki wielkanocne 
oraz dekoracje nawiązujące do tradycji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanocne 
potrawy poświęcił ks. kan. Stanisław Talaczyński, 
proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Barcinie. W programie artystycznym 
wystąpiły Zespół Ludowy „Lutowianie” i Zespół 
Folklorystyczny „Pałuczanki”. 
Stół wielkanocny Gminy Żnin – uznany za 
najciekawszy – zaaranżowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z Białożewina, Cerekwicy, Jadownik 
Rycerskich Januszkowa, Murczynka, Wójcina i 
Żnina. Stół wielkanocny Gminy Barcin udekorowały 
i zastawiły Koła Gospodyń Wiejskich w Kani, 
Barcinie Wsi, Mamliczu, Józefince i Pturku, Świetlica 
Krotoszyn, Sołectwo Knieja i Sołectwo Młodocin. 
Stół wielkanocny Gminy Gąsawa wystawiły Kółko 
Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Szelejewie, 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gąsawie, Koło 

Gospodyń Wiejskich „Babeczki” w Obudnie i 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Biskupinie. 
Stół wielkanocny Gminy Łabiszyn przygotowało 
Koło Gospodyń Wiejskich w Lubostroniu. Stół 
wielkanocny gminy Janowiec Wielkopolski był 
dziełem Koła Gospodyń Wiejskich w Janowcu 
Wielkopolskim. Stół wielkanocny Gminy Rogowo 
przystroiło Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Złotniczanki” w Złotnikach.
Konkurs na najlepszy pasztet wielkanocny 
bezapelacyjnie i jednogłośnie wygrało Sołectwo 
Knieja, wyróżnienie przypadło Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Mamlicza, a pozostałe doskonałe 
pasztety przygotowali Martyna Grzeczka z 
Lubostronia, Krystyna Wiśniewska z Janowca 
Wielkopolskiego, Edyta Rozwarska z Biskupina, 
Teresa Kawczyńska z Gąsawy, Anna Waszak z 
Rogowa, Elżbieta Kubera z Jadownik Rycerskich, 
Świetlica Krotoszyn oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kani, Barcina Wsi i Pturka.
Aranżację gminnych stołów i smak wielkanocnych 
pasztetów oceniali Józefa Błajet –Przewodnicząca 
Rady Powiatu w Żninie, Hubert Łukomski – 
Zastępca Burmistrza Barcina, Zofia Kozłowska – 
Członek Zarządu Powiatu Żnińskiego, Piotr 
Niestatek – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
Rady Miejskiej w Barcinie i Krzysztof Leśniewski – 
autor książki „Kuchnia pałucka”.
Z budżetu gminy Barcin dla twórców najcie-
kawszego stołu ufundowano zestaw przyborów 
kuchennych, a dla zwycięzcy konkursu na pasztet – 
syfon gastronomiczny. Dla wszystkich uczestników 
prezentacji i wystawy rękodzieła przygotowano 
dyplomy i podziękowania, albumy „Przez Barcin na 
Pałuki” oraz pamiątkowe zestawy złożone z 
kuchennej deski i łyżki z okolicznościowym nadru-
kiem. Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w 
prezentacjach, otrzymały również zestawy 
promocyjne Starostwa Powiatowego w Żninie.
IX Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych 
w Barcinie zorganizowano pod honorowym 
patronatem Starosty Żnińskiego Zbigniewa 
Jaszczuka i Burmistrza Barcina Michała Pęziaka.

Jarosław Drozdowski
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Sponsorzy sportu gminnego
W piątek, 5 kwietnia 2019 roku, w Urzę-

dzie Miejskim w Barcinie zorganizowano 
spotkanie, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych i Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. oraz 
lokalni przedsiębiorcy sponsorujący sport w 
gminie Barcin. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Wojtkowiak, Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak i Prezes Zarządu BOSiR sp.  z o. o. 
podziękowali za finansowe wsparcie udzie-
lone dla Ludowego Klubu Sportowego „Dąb” 
Barcin oraz Klubu Sportowego „Zagłębie” 
Piechcin. Listy gratulacyjne i gminne zestawy 
promocyjne otrzymali Przemysław Kawka, 
Krzysztof Karbowiak, Marcin Kasprzak, Błażej 
Tepper,  Krzysztof Kuźmiński,  Danuta 
Kaczmarek, Grzegorz Radzikowski, Maciej 
Radzikowski, Roman Radzikowski, Maciej 
Ratajczak, Paweł Ratajczak, Jarosław 
Zabłocki, Zdzisław Ciszewski, Grzegorz 
Piechocki, Dorota Andler, Paweł Salamon, 
Tomasz Tański, Marcin Gaca i Michał Pipin.

Jarosław Drozdowski

Obrady seniorów

25 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim 
w Barcinie odbyło się II posiedzenie Gminnej 
Rady Seniorów. Po złożeniu ślubowania przez 
panią Danutę Poseł, radni podjęli uchwały w 
sprawie uchwalenia programu działania 
Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na lata 
2019 – 2022, powołania komisji problemo-
wych, określenia ich zadań i składu osobowe-
go, a także inicjatywy wyposażenia Parku 
Wolności w Barcinie i Parku 100 – lecia w 
Piechcinie w stałe toalety publiczne. Na 
zaproszenie Przewodniczącego GRS Andrze-
ja Szczepańskiego w posiedzeniu seniorów 
uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Wojtkowiak, Zastępca Burmistrza 
Barcina Hubert Łukomski i Sekretarz Gminy 
Waldemar Dolata.
W obecnej kadencji Gminna Rada Seniorów w 
Barcinie zaplanowała:
 Wspieranie działań Burmistrza Barcina, 

Rady Miejskiej w Barcinie w działaniach na 
rzecz mieszkańców i seniorów gminy 
Barcin.

 Współpracę z Klubami Seniorów, Klubami 
Emerytów i Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku.

 Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich 
działań na rzecz poprawy społecznego 
wizerunku starości, wzmacniania po-
czucia własnej wartości u ludzi starszych i 
przyczynianie się do powrotu sensu życia 

osób osamotnionych poprzez działanie 
seniorów w różnych strefach życia spo-
łecznego.
 Branie udziału w Budżecie Obywatelskim.
 Współpracę ze szkołami z terenu gminy 

Barcin, Miejskim Domem Kultury w 
Barcinie, Biblioteką Miasta i Gminy Barcin 
w zakresie wychowania w szacunku dla 
osób starszych.

 Współpracę z Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Barcinie 
odnośnie zdrowia seniorów.

 Dążenie, aby jak najwięcej seniorów 
partycypowało – uczestniczyło w spotka-
niach kulturalno – oświatowych.

 Udział i organizację spotkań, konferencji 
zajmujących się problematyką osób 
starszych.

 Nawiązywanie współpracy z innymi 
Radami Seniorów.

W latach 2019-2022 radni seniorzy pracować 
będą w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji 
Prawa i Porządku Publicznego, Komisji 
Współpracy i Integracji Środowisk Seniorów 
oraz Organizacji Pozarządowych.
Gminna Rada Seniorów w Barcinie wystąpiła 
do Burmistrza Barcina z inicjatywą wyposa-
żenia Parku Wolności w Barcinie oraz Parku 
100 – lecia w Piechcinie w stałe toalety 
publiczne.

Jarosław Drozdowski

Dzień Pamięci 

Katyńskiej 
Ofiar Zbrodni 

W 2007 roku w hołdzie Ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci 
wszystkich wymordowanych przez NKWD na 
mocy decyzji naczelnych władz Związku 
Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej przez aklamację 
ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
17 września 2016 roku z inicjatywy pani Janiny 
Drążek, Zasłużonego dla Gminy Barcin, którą 
poparły władze samorządowe, przy ul. 
Wojska Polskiego w Barcinie powstało 
miejsce upamiętnienia oficerów Wojska 
Polskiego por. Floriana Nowickiego, por. 
Edwarda Hoppe i por. Zdzisława Antoniego 
Gierlińskiego zamordowanych w Katyniu. 
12 kwietnia 2019 roku harcerze z 5 Barcińskiej 
Drużyny Harcerskiej i 11 Drużyny Starszo-
harcerskiej im. Floriana Nowickiego Hufca 
Pałuki pod opieką Haliny i Marka Kolińskich 
przygotowali Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej w gminie Barcin.
Patriotyczną uroczystość poprowadziły 
Marysia Wolska i Amelia Ciesielska, które 
przypomniały genezę i konsekwencje agresji 
ZSRR na Polskę w 1939 roku. Zebrani  
powitani przez Zastępcę Burmistrza Huberta 
Ł u k o m s k i e g o ,  o d ś p i e w a l i  M a z u r k a 
Dąbrowskiego, wysłuchali pieśni „Ostatni list 
– Katyń 1940”, wiersza Feliksa Konarskiego 
„Katyń” i piosenki „Białe róże”. Wystawiono 
honorową wartę i  zapalono znicze, a 
delegacje władz samorządowych, jednostek 
organizacyjnych i ZHP złożyły kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą zamordowanych 
bohaterów.

Jarosław Drozdowski
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Sponsorzy sportu gminnego
W piątek, 5 kwietnia 2019 roku, w Urzę-

dzie Miejskim w Barcinie zorganizowano 
spotkanie, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych i Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. oraz 
lokalni przedsiębiorcy sponsorujący sport w 
gminie Barcin. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Wojtkowiak, Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak i Prezes Zarządu BOSiR sp.  z o. o. 
podziękowali za finansowe wsparcie udzie-
lone dla Ludowego Klubu Sportowego „Dąb” 
Barcin oraz Klubu Sportowego „Zagłębie” 
Piechcin. Listy gratulacyjne i gminne zestawy 
promocyjne otrzymali Przemysław Kawka, 
Krzysztof Karbowiak, Marcin Kasprzak, Błażej 
Tepper,  Krzysztof Kuźmiński,  Danuta 
Kaczmarek, Grzegorz Radzikowski, Maciej 
Radzikowski, Roman Radzikowski, Maciej 
Ratajczak, Paweł Ratajczak, Jarosław 
Zabłocki, Zdzisław Ciszewski, Grzegorz 
Piechocki, Dorota Andler, Paweł Salamon, 
Tomasz Tański, Marcin Gaca i Michał Pipin.

Jarosław Drozdowski

Obrady seniorów

25 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim 
w Barcinie odbyło się II posiedzenie Gminnej 
Rady Seniorów. Po złożeniu ślubowania przez 
panią Danutę Poseł, radni podjęli uchwały w 
sprawie uchwalenia programu działania 
Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na lata 
2019 – 2022, powołania komisji problemo-
wych, określenia ich zadań i składu osobowe-
go, a także inicjatywy wyposażenia Parku 
Wolności w Barcinie i Parku 100 – lecia w 
Piechcinie w stałe toalety publiczne. Na 
zaproszenie Przewodniczącego GRS Andrze-
ja Szczepańskiego w posiedzeniu seniorów 
uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Wojtkowiak, Zastępca Burmistrza 
Barcina Hubert Łukomski i Sekretarz Gminy 
Waldemar Dolata.
W obecnej kadencji Gminna Rada Seniorów w 
Barcinie zaplanowała:
 Wspieranie działań Burmistrza Barcina, 

Rady Miejskiej w Barcinie w działaniach na 
rzecz mieszkańców i seniorów gminy 
Barcin.

 Współpracę z Klubami Seniorów, Klubami 
Emerytów i Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku.

 Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich 
działań na rzecz poprawy społecznego 
wizerunku starości, wzmacniania po-
czucia własnej wartości u ludzi starszych i 
przyczynianie się do powrotu sensu życia 

osób osamotnionych poprzez działanie 
seniorów w różnych strefach życia spo-
łecznego.
 Branie udziału w Budżecie Obywatelskim.
 Współpracę ze szkołami z terenu gminy 

Barcin, Miejskim Domem Kultury w 
Barcinie, Biblioteką Miasta i Gminy Barcin 
w zakresie wychowania w szacunku dla 
osób starszych.

 Współpracę z Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Barcinie 
odnośnie zdrowia seniorów.

 Dążenie, aby jak najwięcej seniorów 
partycypowało – uczestniczyło w spotka-
niach kulturalno – oświatowych.

 Udział i organizację spotkań, konferencji 
zajmujących się problematyką osób 
starszych.

 Nawiązywanie współpracy z innymi 
Radami Seniorów.

W latach 2019-2022 radni seniorzy pracować 
będą w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji 
Prawa i Porządku Publicznego, Komisji 
Współpracy i Integracji Środowisk Seniorów 
oraz Organizacji Pozarządowych.
Gminna Rada Seniorów w Barcinie wystąpiła 
do Burmistrza Barcina z inicjatywą wyposa-
żenia Parku Wolności w Barcinie oraz Parku 
100 – lecia w Piechcinie w stałe toalety 
publiczne.

Jarosław Drozdowski

Dzień Pamięci 

Katyńskiej 
Ofiar Zbrodni 

W 2007 roku w hołdzie Ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci 
wszystkich wymordowanych przez NKWD na 
mocy decyzji naczelnych władz Związku 
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Rzeczypospolitej Polskiej przez aklamację 
ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
17 września 2016 roku z inicjatywy pani Janiny 
Drążek, Zasłużonego dla Gminy Barcin, którą 
poparły władze samorządowe, przy ul. 
Wojska Polskiego w Barcinie powstało 
miejsce upamiętnienia oficerów Wojska 
Polskiego por. Floriana Nowickiego, por. 
Edwarda Hoppe i por. Zdzisława Antoniego 
Gierlińskiego zamordowanych w Katyniu. 
12 kwietnia 2019 roku harcerze z 5 Barcińskiej 
Drużyny Harcerskiej i 11 Drużyny Starszo-
harcerskiej im. Floriana Nowickiego Hufca 
Pałuki pod opieką Haliny i Marka Kolińskich 
przygotowali Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej w gminie Barcin.
Patriotyczną uroczystość poprowadziły 
Marysia Wolska i Amelia Ciesielska, które 
przypomniały genezę i konsekwencje agresji 
ZSRR na Polskę w 1939 roku. Zebrani  
powitani przez Zastępcę Burmistrza Huberta 
Ł u k o m s k i e g o ,  o d ś p i e w a l i  M a z u r k a 
Dąbrowskiego, wysłuchali pieśni „Ostatni list 
– Katyń 1940”, wiersza Feliksa Konarskiego 
„Katyń” i piosenki „Białe róże”. Wystawiono 
honorową wartę i  zapalono znicze, a 
delegacje władz samorządowych, jednostek 
organizacyjnych i ZHP złożyły kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą zamordowanych 
bohaterów.
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