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Koronawirus: 

informacje i zalecenia

Aktualnych rządowych informacji i 
zaleceń dotyczących zagrożeń 
związanych z koronawirusem SARS – 
CoV-2 Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
prosi szukać na stronach interne-
towych:

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia
/aktualnosci.html
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Została  uruchomiona specjalna 
infolinia Narodowego Funduszu 
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Zdrowia w zakresie informacji dla 
Polaków o postępowaniu w sytuacji 
wątpliwości podejrzenia koronawi-
rusa. Infolinia działa całodobowo, 
siedem dni w tygodniu pod numerem 
telefonu 800-190-590.

Rekomendacje Burmistrza Barci-
na Michała Pęziaka i zalecenia wybra-
nych jednostek organizacyjnych gmi-
ny przeznaczone dla mieszkańców 
wspólnoty samorządowej, dostępne 
są na stronie internetowej barcin.pl

Jarosław Drozdowski

Dzień kobiet 

w dobrej 

tonacji

Ach !! co to był za koncert. Tak 
jednym zdaniem można opisać to 
co działo się na scenie w Miejskim 
Domu Kultury 8 marca. Dzień 
kobiet to szczególna okazja, która 
wymaga szczególnej oprawy. W 
tym roku mogliśmy zobaczyć a co 
najważniejsze posłuchać jednego 
z najlepszych saksofonistów w 
Polsce Marcina Nowakowskiego, 
który jak się okazało na scenie 
czuje się jak ryba w wodzie. Przez 
cały koncert miał świetny kontakt 
z publicznością. Na scenie to-
warzyszyli mu wybitni polscy 
muzycy. Tomek Torres (perkusja), 
Patryk Stachura (bass), Tomek 
Kałwak (instrumenty klawiszo-
we), Piotr Tazbir, Ewelina Kordy i 
Kasia Dereń tworzyli chórek. Były 
to dwie godziny wyśmienitej mu-
zycznej uczty. 

Satyra polityczna

Po raz drugi do Barcina przyjechał 
znany z programu publicystyczno 
- satyrycznego „Szkło konta-
ktowe”, nadawanego na antenie 
TVN24, Krzysztof Daukszewicz. 
Sala wypełniła się po same brzegi. 
Artysta występuje z własnymi 
programami satyrycznymi, reali-
zuje programy w telewizji, jest 
także autorem kilkunastu książek. 
W 2009 roku Krzysztof Dauksze-
wicz został uhonorowany Sre-
brnym Medalem „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis”. W Barcinie 
publiczność mogła już raz wziąć 
udział w jego recitalu. Było to w 
roku 2014. jeszcze w siedzibie 
Miejskiego Domu Kultury na ulicy 
Mogileńskiej. Po 6 latach satyryk 
wrócił do Barcina, z nowym 
programem ale ze znanym wszys-
tkim poczuciem humoru. 
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List z Chin
O nietypowym znalezisku w świe-

żo zakupionej kurtce z Chin informuje 
mieszkanka Barcina. W kieszeni 
kobieta odkryła ręcznie napisany list 
w języku chińskim. Do tajemniczego 
odkrycia doszło kilka tygodni temu w 
Barcinie. Wtedy to Pani Klaudia - po 
tym jak kupiła synowi nową kurtkę w 
popularnym supermarkecie - ku swo-
jemu zdumieniu - znalazła coś jesz-
cze. W kieszeni kurtki znajdowała się 
odręcznie zapisana kartka. Jednak 
treść niewiele mówiła kobiecie, 
ponieważ była po chińsku. W pomoc 
w odczytaniu niezrozumiałych zna-
ków oprócz redakcji Telewizji Lokal-
nej Barcin włączyła się również an-
glistka z lokalnej szkoły. Tajemnicza 
wiadomość stawała się coraz bardziej 
zrozumiała. Nadawcą wiadomości 
miał być pewien, chiński więzień, 
który prosi znalazcę kartki o kontakt z 
jego siostrą. Pomóc w tym miał 
zawarty w notatce numer. Prosił 
również, aby siostra sprawdziła 
swoje konto bankowe. Okazało się, 
że numer jest jak najbardziej aktu-
alny, należy do siostry wspomnia-
nego więźnia. Natomiast nie mamy 
pewności, na ile mogła być z nami 

szczera podczas rozmowy telefoni-
cznej – Oznajmiła anglistka. Wszystko 
wskazuje na to, że niewielki skrawek 
przebył kilka tysięcy kilometrów. Co 
więcej, materiał, na którym znajduje 
się treść listu, jest typowo krawiecki, 
co dodatkowo uwiarygodnia sprawę. 
Nie jest to jednak pierwszy podobny 
przypadek. W grudniu, pewna po-
pularna sieć hipermarketów za-
kończyła współpracę z chińską fabry-
ką produkującą kartki świąteczne, po 
tym, gdy 6-letnia dziewczynka w 
Londynie znalazła w dopiero co 

zakupionej kartce prośbę o pomoc od 
więźniów, którzy ją zrobili. Historia 
wówczas poruszyła cały świat. - 
Myślę, że tym bardziej nie można 
sprawy zostawić tak po prostu swoje-
mu biegowi tylko należy gdzieś to 
dalej posprawdzać – uważa Lucyna 
Taraska. Dlatego informację o liście 
zgłoszono również do Amnesty Inter-
national. Rzecznik prasowy sieci, do 
której należy market, w którym ku-
piono kurtkę, obiecał sprawę wyjaś-
nić.

Na Dzień Kobiet 2020

Hej Kobiety, hej Kochane
i Wy znane i nieznane.

Wokół Was się wszystko kręci
i płeć brzydką stale nęci.

I tak trwa przez wszystkie wieki,
jak świat długi i szeroki.

Jednak Święto to Wy macie,
a nie ci co są w krawacie.

Oni Wam hołdy składają
i kwiaty do rąk wręczają.
A ja wierszy o Was piszę

i wszelkiego dobra życzę.
 

             R.Pisz
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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 

Vademecum 

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
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Przedszkole nr 2 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
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Przedszkole nr 3 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
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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
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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 

Vademecum 

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 



nowy internetowy 

marzec 2020

BarcinaBarcina
DODATEK

2

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

Na początku marca w Miejskim Domu Kul-
tury w Barcinie odbył się konkurs „Wiedzy o 
samorządzie terytorialnym” dla uczniów 
szkół podstawowych, który przeprowadzili 
Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukom-
ski, Przewodnicząca Komisja Budżetu, Prawa i 
Porządku Publicznego Teresa Wilk oraz 
Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka. W eta-
pie gminnym z trudnym testem przygoto-
wanym przez inspektora ds. obsługi rady i 
komisji Przemysława Jessę zmierzyły się 
drużyny ze szkół podstawowych w Barcinie i 
Piechcinie oraz licealiści przygotowujący się 
do konkursu powiatowego. Celem konkursu 
jest przybliżenie uczniom zasad funkcjono-
wania samorządów lokalnych oraz pogłębie-
nie i utrwalenie wiedzy o własnym regionie, 
jego kulturze, historii i geografii. Konkurs 
wiedzy o samorządzie lokalnym wygrali 
Wiktoria Skoczyńska, Zuzanna Zelek i Dominik 
Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Piechcinie. Drugie i 
trzecie miejsce zdobyli Wiktoria Bujewska, 
Antoni Ciećko i Wiktoria Ratajczak oraz 
Maksymilian Gaczkowski, Nikodem Rydlewski 

i Oliwia Taraska z Zespołu Szkół w Barcinie. 
Ostatnią pozycję zajęli Paweł Dreżewski, Zofia 
Gałęzewska i Oskar Strzeliński ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. dra Stanisława Krzysia 
w Barcinie. Uczniów przygotowali Barbara 
Mróz-Lampka, Ewa Gościńska i Artur Zamiar. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali listy gratula-
cyjne, dla najlepszych ufundowano bony po-
darunkowe, a dla pozostałych książki „Zbrod-
nia Ikara” z autografem pana Wojciecha 
Burdelaka.

Wybitny ósmoklasista
Jakub Balcer, pracowity i utalentowany uczeń 

Zespołu Szkół w Barcinie, realizujący Indywidualny 
Plan Rozwoju Edukacyjnego, odnosi sukcesy i 
zdobywa laury od matematyki po język polski. Na 
rok szkolny 2019/2020 ósmoklasista otrzymał 
stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza i 
Kujaw”, którego celem jest zwiększenie szans 
rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych, informa-
tycznych, języków obcych, matematyki lub przed-
siębiorczości. Przyznanie stypendium przez mar-
szałka województwa, poprzedziły doskonałe 
wyniki w nauce. W ubiegłym roku szkolnym Jakub 
Balcer zajął II miejsce w konkursie przedmiotowym 
z matematyki pn. „Liga zadaniowa” w kategorii klas 
siódmych szkół podstawowych, zdobył tytuł 
finalisty konkursu kuratora oświaty z języka 
angielskiego, I miejsce w IX Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego oraz wyróżnienie w Między-

narodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. W 
latach 2018-2019 Jakub Balcer wygrał Gminny 
Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Burmistrza 
Barcina zdobywając tytuł szkolnego mistrza 
ortografii i nagrodę główną ufundowaną przez 
pana Michała Pęziaka. W bieżącym roku szkolnym 
Jakub Balcer awansował do etapu wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z języka angielskiego 
organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych regionu. Aktualnie uczeń przygo-
towuje się do kilku konkursów z języka angiel-
skiego, matematyki i języka polskiego. Jakub jest 
uczestnikiem projektu Erasmus+ „Kreatywność w 
klasie” i doskonale sobie radzi w komunikowaniu się 
z  z a g r a n i c z n y m i  p a r t n e r a m i .  O p i e k u n k ą 
stypendysty jest pani Katarzyna Wachowska.

Jarosław Drozdowski

Osobowość Roku W środę, 11 marca 2020 roku, w Toruniu 
odbyła się gala plebiscytu Osobowość Roku 
Kujaw i Pomorza 2019, zorganizowanego 
przez trzy regionalne dzienniki należące do 
Polska Press Grupa. Pan Włodzimierz Osuch 
zdobył tytuł Osobowość Roku 2019 w kate-
gorii działalność społeczna i charytatywna w 
powiecie żnińskim. Prezes Pomorsko-
Kujawskiego Zrzeszenia Samopomocy Oby-
watelskiej Sampo w Barcinie został doce-
niony za upór i skuteczność w działaniach na 
rzecz drugiego człowieka będącego w po-
trzebie. Statuetki, dyplomy i nagrody odebrali 
zwycięzcy etapu wojewódzkiego oraz laure-
aci z miast i powiatów, w tym Kierownik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego 
Starostwa Powiatowego w Żninie Łukasz 
Kwiatkowski – w kategorii polityka, samo-
rządność i społeczność lokalna. Głosowanie 
na poziomie powiatów i regionu odbywało się 
w czterech kategoriach i wiązało się z 
opłatami. W gronie nominowanych znaleźli 
się mieszkańcy Gminy Barcin.

Jarosław Drozdowski

Ogólnopolskie zawody pływackie w Barcinie
W sobotę, 29 lutego 2020 roku, Barciński 

Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. zorganizował I 
Ogólnopolskie zawody pływackie pod patronatem 
Burmistrza Barcina Michała Pęziaka. Na krytej 
pływalnie w Barcinie wystartowało 392 zawod-
ników i zawodniczek z 26 klubów z Kórnika, 
Wągrowca, Konina, Lipna, Inowrocławia, Osielska, 
Chojnic, Malborka, Gniezna, Ostrzeszowa, Byd-
goszczy, Wąbrzeźna, Koła, Rypina, Świecia, Toru-
nia, Ciechocinka, Mogilna, Nakła i Barcina w ka-
tegoriach wiekowych: 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi. 
Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy, doceniono 
najlepsze zawodniczki oraz zawodników według 
punktacji w klasyfikacji FINA w poszczególnych 
rocznikach oraz rozlosowano atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez sponsorów. Gospodarzy repre-
zentowało 33 chłopców i dziewcząt, którzy zdobyli 
4 złote, 10 srebrnych i 6 brązowych medali, zajmując 
10 miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej. 
Medale złote
 Dominik Szlachcikowski 25m dowolny kick
 Jakub Ozga 50m klasyczny
 Lidia Dudek 50m klasyczny
 Damian Kokociński 100m grzbietowy
Medale srebrne
 Borys Kotyński 25m dowolny i 25m grzbietowy
 Wiktor Czyżewski  25m dowolny i  25m 

grzbietowy
 Omar Selim 50m dowolny i 50m klasyczny
 Maja Kolasińska 25m dowolny kick
 Igor Giętkowski 50m grzbietowy
 Jakub Ozga 100m klasyczny
 Marcel Wojciechowski 50m motylkowy
Medale brązowe
 Matylda Antkowiak 100m dowolny i 100m 

grzbietowy
 Damian Kokociński 50m grzbietowy
 Lidia Dudek 100m klasyczny
 Paulina Chareńska 50m klasyczny
 Marcel Wojciechowski 100m grzbietowy

Podopieczni Marcina Jankiewicza, Radosława So-
sińskiego oraz Roberta Muszyńskiego odnotowali 
55 rekordów życiowych, a tuż za podium uplasowali 
się Julia Grajkowska, Nikodem Jurek, Kaja Jędrusik, 
Amelia Merecka, Hania Pawłowska, Adrianna 
Pawłowska, Kacper Sadłowski, Lena Tarnowska i 
Agata Zioła.
Ogólnopolskie zawody pływackie zorganizowano 
przy wsparciu sponsorów oraz w partnerstwie z 
Urzędem Miejskim w Barcinie i Starostwem Powia-
towy w Żninie. 

Jarosław Drozdowski
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Agata Zioła.
Ogólnopolskie zawody pływackie zorganizowano 
przy wsparciu sponsorów oraz w partnerstwie z 
Urzędem Miejskim w Barcinie i Starostwem Powia-
towy w Żninie. 

Jarosław Drozdowski
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„Niebieska linia”
Gmina Barcin wspiera finansowo „Kujawsko-Po-

morską Niebieską Linię – Pogotowie dla Ofiar Prze-
mocy w  Rodzinie”, obsługiwaną przez wykwali-
fikowanych konsultantów. Pod bezpłatnym nume-
rem telefonu 800 154 030 dyżurują każdego dnia 
prawnik i psycholog w godzinach od 17.00 do 21.00. 
Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, 
polegającego na budowie sieci punktów pomocy 
ofiarom przemocy. Pomoc można uzyskać także 
drogą e-mailową pod adresem:
niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Jarosław Drozdowski

Utrzymanie 

dróg lokalnych

 10 marca 2020 roku Gmina Barcin, reprezento-
wana przez Burmistrza Michała Pęziaka i Skarbnika 
Bernadetę Chojnacką, podpisała umowy na wyko-
nanie remontów cząstkowych, profilowanie i 
utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych. 
P.P.H.U.T „BE-DROGS” z Bożejewiczek przyjęło do 
wykonania roboty polegające na remontach czą-
stkowych nawierzchni powierzchniowo utrwa-
lonych grysem i emulsją asfaltową oraz nawierzchni 
bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-
POM” z Marcinkowa zajmie się profilowaniem oraz 
utwardzeniem kamieniem wapiennym dróg gmin-
nych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej lub 
gruntowej. Suma wartości usług realizowanych na 
podstawie każdej z zawartych umów nie może 
przekroczyć równowartości 30 tysięcy EURO tj. 
128.079,00 zł netto + 23% VAT. Koordynacją i odbio-
rem robót realizowanych przez przedsiębiorców 
Zenona Budziaka i Piotra Pomagiera zajmie się 
Referat Inwestycji, Remontów i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Barcinie.

Jarosław Drozdowski

Stypendyści 

marszałka
Urząd Marszałkowski w Toruniu przyznaje stypendia 

zdolnym uczniom w ramach trzech programów stypendialnych 
„Prymus Pomorza i Kujaw”, „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza 
II” oraz „Humaniści na start”. W roku szkolnym 2019/2020 
stypendia finansowane z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 i budżetu samorządu województwa otrzymuje 1746 
uczniów, w tym mieszkańcy gminy Barcin. Siódmoklasista 
Bartosz Koliński i ósmoklasista Jakub Balcer z Zespołu Szkół w 
Barcinie są stypendystami projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, 
którego celem jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 
uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrod-
niczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub 
przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w regionie. Julita Furmaniak, Filip 
Gaczkowski i Sylwia Malińska kształcący się w Zespole Szkół 
Niepublicznych w Piechcinie, otrzymują stypendia w ramach 
projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”, który zakłada 
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, 
poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. 
Program adresowany jest do utalentowanych uczniów klas 
drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych I stopnia 
w regionie i ma na celu indywidualizację procesu nauczania.

Jarosław Drozdowski

Dotacje dla 

stowarzyszeń

W 2020 roku na otwarty konkurs ofert realizacji 
zadań publicznych ogłoszony przez Burmistrza 
Barcina, wpłynęło 10 aplikacji lokalnych stowarzyszeń. 
Komisja konkursowa w składzie Hubert Łukomski, 
Agnieszka Antczak, Marlena Czerwiak i Jarosław 
Drozdowski dokonała oceny merytorycznej i 
zaproponowała podział środków finansowych. Bur-
mistrz Michał Pęziak wprowadził korektę i zatwierdził 
opinie urzędników. Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie 
Samopomocy Obywatelskiej Sampo otrzymało 9.000 
zł dotacji na realizację zadania „Żywność w darze 
2020”, polegającego na dostarczeniu osobom 
potrzebującym artykułów spożywczych z Banku 
Żywności w Grudziądzu. Oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Barcinie zaplanował realizację zajęć 
terapeutycznych z kynoterapeutą dla dzieci niepełno-
sprawnych „Z nami raźniej” (4000 zł), Koło terenowe 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Barcinie 
przygotowało projekt edukacyjny „Potraktuj 
poważnie cukrzycę” (1400 zł), a Stowarzyszenie „Ot-
warte Umysły” zrealizuje warsztaty terapii kuchennej 
„Eko kuchnia” aktywizujące niepełnosprawnych i ich 
zdrowych rówieśników (1600 zł) oraz III Turniej Piłki 
Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza 
Barcina dla uczniów czterech podstawówek (1500 zł). 
Hufiec Pałuki ze Smerzyna otrzymał 17.000 zł na 
zadanie „Brać harcerska to jedna wielka rodzina” z 
przeznaczeniem na warsztaty wokalno-artystyczne, 
piknik rodzinny dla zuchów, harcerzy i wędrowników 
oraz przekazanie społeczności lokalnej Betlejemskiego 
Światełka Pokoju. Zadanie „Pewnego razu w 
Barcinie…” Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy 
Barcin obejmuje plenerowy koncert piosenki 
przedwojennej nad Notecią i wydanie publikacji 
obrazującej życie mieszkańców Barcina i okolic w 
okresie dwudziestolecia międzywojennego (16.000 
zł). Piechcińskie Bractwo Kurkowe w ramach zadania 
„Kultywowanie tradycji bractw kurkowych” prze-
prowadzi szkolenie sekcji historycznej i sekcji 
łucznictwa klasycznego, prezentację działonu artylerii 
brackiej i jubileusz 30-lecia stowarzyszenia (7.000 zł) 
oraz zrealizuje projekt „Szkolenie i treningi strzeleckie 
młodzieży oraz osób dorosłych. Organizacja turniejów 
strzeleckich, udział w rozgrywkach i imprezach w 
różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie 
sportowym i obywatelskim” (26.000 zł). Regionalna 
Orkiestra „Kujawy” zaplanowała szkolenie członków 
zespołu i występy w ramach zadania „Letni koncert 
orkiestr dętych jako popularyzacja tradycji lokalnych 
Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk w zakresie kultury 
muzycznej” (10.000 zł). 

Jarosław Drozdowski

Bal 

charytatywny
W ostatnią sobotę karnawału Pomorsko-Kujaw-

skie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej 
Sampo zorganizowało Bal charytatywny w Grodzie 
Piasta w Chomiąży Szlacheckiej. W trakcie dobro-
czynnej imprezy pod honorowym patronatem 
Burmistrza Barcina Michała Pęziaka zbierano środki 
na leczenie i rehabilitację sześcioletniego Jasia 
Drozdowskiego. Przed pięcioma laty chłopiec 
został poparzony, przeszedł trzy zabiegi chirurgi-
czne, a na 2020 rok zaplanowano czwartą operację. 
Jasia wspiera rodzina, przyjaciele i Fundacja 
JAGODA im. Jagody Pachota z Wrocławia. Dzięki 
przychylności pana Mirosława Walczaka, właści-
ciela Grodu Piasta i pani Wiolety Safian, menadżer 
Hotelu Martina w Żninie oraz zaangażowaniu 
Zarządu Sampo w osobach Włodzimierza Osucha, 
Beaty Gaik-Mazurek, Magdaleny Boguckiej i Ewe-
liny Sulskiej zorganizowano bal i przeprowadzono 
licytację gadżetów. Na operację i leczenie Jasia 
zebrano 6090 zł. W trakcie balu zlicytowano
 naszyjnik z kamieniem szlachetnym oraz 

męskie spinki mankietowe od Pary Pre-
zydenckiej Andrzeja Dudy oraz Agaty Korn-
hauser-Duda,

 porcelanową senacką filiżanką ze spodkiem od 
Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego,

 obraz prof. Tomasza Milanowskiego od Kanc-
lerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
Michała Leszczyńskiego,

 Poczet Prymasów Polski z podziękowaniem dla 
darczyńcy od Prymasa Polski abp. Wojciecha 
Polaka,

 koszulkę z autografem Kamila Stocha oraz 
zdjęcia Polskiej Kadry Skoków Narciarskich 
wraz z ich autografami,

 zestaw pióro z długopisem wraz z grawerem od 
Zastępcy Burmistrza Barcina Huberta Łukom-
skiego,

 Słownik Ojczyzny Polszczyzny z autografem 
prof. Jana Miodka od Fundacji Jagoda z 
Wrocławia,

 zabieg pielęgnacyjny PURE OXYGENE i zabieg 
HOMEO ROSE od Gabinetu Kosmetycznego 
ANGELA Angelika Wąsikowska.

Bal charytatywny poprzedzono akcją informacyjną 
z apelem o wpłacanie darowizn dla Jasia w 
społeczności lokalnej, na który odpowiedzieli 
mieszkańcy gminy, pracownicy Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Barcin oraz Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, radni Rady Miejskiej 
w Barcinie.
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