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Sylwester z operetką

Za nami 2019 rok, przed nami pełen nowych 
wyzwań rok 2020. Miejski Dom Kultury wzorem 
roku ubiegłego przygotował pełen niespodzia-
nek koncert sylwestrowy. 31 grudnia, każdego 
roku, to data wyjątkowa. To czas kiedy żegnamy 
Stary, a z wielką radością i nadzieją witamy Nowy 
Rok. Również w domu kultury, wspólnie z Pań-
stwem, świętowaliśmy tę wyjątkową noc. Ze 
sceny, w dwóch częściach koncertu pt. „Syl-
westrowa Noc Operetkowa”, w wykonaniu fan-
tastycznych artystów zabrzmiały najpiękniejsze i 
najbardziej znane utwory świata operetki i 
musicalu. Posłuchać mogliśmy m.in. arii 
Barinkaya „Wielka sława to żart” z operetki 
„Baron Cygański” Johanna Straussa, piosenki 
Tewjego „Gdybym był Bogaczem” z musicalu 
„Skrzypek na dachu” Jerry'ego Bock'a czy „O 
sole Mio” – neapolitańską pieśń, którą skompo-
nował Eduardo Di Capua. Całość, niczym na 
Koncercie Noworocznym w Wiedniu, zakończył 
słynny „Marsz Radetzky'ego”.
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Wiatr w żagle
13 stycznia cała Polska po raz 28 kwestowała 

na rzecz tych najmłodszych, dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostycznych i 
leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Jak co roku Gmina Barcin towarzyszyła tej 
szlachetnej akcji. W tym roku finał przypadł w 
niedzielę 12 stycznia. O godzinie 9:30 pierwsze 
dźwięki orkiestrowego grania rozległy się w Hali 
Widowiskowo Sportowej Zespołu Szkół 
Publicznych w Barcinie, który podobnie jak w 
roku ubiegłym połączył siły z Miejskim Domem 
Kultury. Zobaczyliśmy w akcji między innymi 
podopiecznych Arka Milarskiego, Katarzyny 
Tomali, Emerytów oraz Zespół Oliwi Ryb-
czyńskiej. Nieodłącznym elementem wielko-
orkiestrowego grania są licytacje. W hali 
prowadzili je Renata Dziużyńska. oraz Artur 
Jakubowski. Fantów przekazanych na licytacje 
było sporo. Wśród gadżetów znalazły się te z 
logiem Wielkiej Orkiestry jak i te przekazane 
przez sponsorów prywatnych. Oczywiście 
licytacje i występy to nie wszystko, bowiem w 
holu szkoły przygotowany był kiermasz na 
którym nie brakowało ciekawych rzeczy w tym 
książek przekazanych przez bibliotekę miejską 
które można było nabyć, często za bezcen i 
wesprzeć orkiestrę Jurka Owsiaka. Działała 
także kawiarenka oraz loteria. Szkoła podsta-
wowa nr 1 także włączyła się do niedzielnego 
grania. Tutaj finał rozpoczął się o godzinie 10:00. 
Przed publicznością wokalnie i tanecznie udzie-
lali się uczniowie i przedszkolaki. W organizacje 
finału w tym miejscu włączyła się także szkoła 
podstawowa w Mamliczu. Kolejny nieodłączny 
element Wielkoorkiestrowego grania w Barcinie 
to bieg „Policz się z cukrzycą”, w tym roku po 
wcześniejszej rejestracji w Miejskim Domu 
Kultury  na starcie biegu stanęło 48 biegaczy. 
Trasa wiodła już nie jak to bywało w latach 
ubiegłych na stare miasto i z powrotem, a 
ulicami osiedla. Łącznie biegacze mieli do 
pokonania blisko 5 kilometrów. Kolejny 
przystanek na naszej trasie niedzielnego grania 
to Piechcin. Tutaj tradycyjnie finał rozgrywany 
jest w hali sportowej. Parkiet w tym dniu do 
prawdziwa tzw. „Wolna Amerykanka”. Przy-
gotowany z tej okazji materacowy plac zabaw 
przeżywa oblężenie maluchów, a tuż obok 
występują lokalni artyści i prowadzone są 
licytacje. Jeśli chodzi o występy to w Piechcinie 
zobaczyliśmy i posłuchaliśmy miejscowych 
przedszkolaków, zespół harcerski Iskierki czy 
rockowy band – Zepsuł  M. I tutaj nie brakowało 
popisów tanecznych i solistów. W Barcinie wielki 
finał akcji od dwóch lat ma miejsce w Miejskim 
Domu Kultury. W tym roku dla publiczności 
wystąpiła Mitra. Tradycyjnie wszystko zakoń-
czyło światełko do nieba, czyli pokaz fajerwer-
ków. Za liczenie każdego grosza podobnie jak w 
roku ubiegłym w Miejskim Domu Kultury 
odpowiadali pracownicy Banku Spółdzielczego, 
którzy od samego rana ciężko pracowali aby 
każdy spływający na bieżąco grosz został 
policzony. W sumie podczas wszystkich 
niedzielnych akcji w Barcinie uzbierano 51 tys. 
478 zł i 20 groszy. W Piechcinie do puszek trafiło 
15 tys. 500 zł. i 8 groszy. Łącznie zatem 
zebraliśmy – 66 tysięcy 978 złotych i 28 groszy. 

Zdjęcia na str. 3 3Zdjęcia na str. 4
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Seriale, 

seriale
Za nami wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 

W Miejskim Domu Kultury usłyszeliśmy motywy 
muzyczne z kultowych polskich seriali. W kon-
cercie "Seriale, seriale" wziął udział Krzysztof 
Herdzin na fortepianie, perkusista Piotr Biskup-
ski i kontrabasista Mariusz Kondratowicz. Mu-
zykom towarzyszył kwartet smyczkowy. Artyści 
wykonali dziewięć znanych tematów filmowych, 
wśród nich były m.in. utwory z "Polskich dróg", 
"Czterech pancernych", "Chłopów", "Lalki" czy 
"Wojny domowej".

Sztywny 

Pal Azji
Sztywny Pal Azji to zespół, którego lata świetności 

przypadły na lata 80. i początek 90. Obok Brygady Kryzys 
czy Kobranocki, zalicza się do czołówki alternatywnych 
grup przełomu tamtej dekady. Zespół powstał na początku 
1986 roku w Chrzanowie, założony przez gitarzystę i 
głównego twórcę repertuaru Jarosława Kisińskiego. 
Zasłynął dzięki występowi na Festiwalu Muzyków 
Rockowych Jarocin '86, a jej piosenka "Nasze reggae" 
zyskała miano wręcz hymnu imprezy. "Nasze reggae" było 
również pierwszym radiowym przebojem zespołu, 
którego popularność rosła z koncertu na koncert. W roku 
następnym Sztywny Pal Azji przedstawił debiutancki 
album "Europa i Azja", na którym nie zabrakło przebojów, 
spośród których szczególnym uznaniem cieszyły się 
"Kurort", "Spotkanie z..." i przede wszystkim "Wieża 
radości, wieża samotności". Sztywny Pal Azji to jedna z 
legend polskiego rocka, która zagrała w Barcinie 10 
stycznia na deskach sceny Miejskiego Domu Kultury. 

Zdjęcia na str. 5,6 5
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Śpiewające wojsko

Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego w Barcinie, Miejski Dom Kultury zorga-
nizował dla mieszkańców koncert Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
Wydarzenie miało miejsce 4 stycznia. Idealnie w 101 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 
Barcinie, Dom Kultury zaprosił mieszkańców na 
niezwykły koncert. 4 stycznia sala kinowo kon-
certowa wypełniła się po same brzegi. Nie tylko 
widzami ale tez artystami i muzykami. Przed 
scenązasiadło nieco ponad 30 muzyków. Na scenie 
kilkudziesięciu artystów.  Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego jest największą insty-
tucją artystyczną w Naszym wojsku. Głównym 
celem Zespołu jest kultywowanie tradycji naro- 

dowych i chwały oręża polskiego poprzez 
różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, 
taniec, śpiew oraz słowo. Swoją działalnością 
Zespół od ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo 
kultury narodowej oraz innych państw cudzo-
ziemskich. Upowszechnia ją w środowisku woj-
skowym i cywilnym – w kraju oraz poza jego 
granicami. Przedmiotem działalności Zespołu jest 
opracowywanie programów artystycznych i 
organizowanie koncertów m.in. estradowych, 
plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solisty-
cznych i chóralnych. Z Zespołem współpracują 
uznani artyści – śpiewacy, piosenkarze, tancerze i 
aktorzy. Zespół prowadzi działalność promocyjną i 

wydawniczą oraz upowszechnia twórczość 
artystyczną kierowaną do wielopokoleniowej 
widowni. Co by jednak o nich nie powiedzieć to i tak 
będzie za mało. Wrażenie jakie zostaje po koncercie 
jeszcze długo nie pozwala zapomnieć o najpiękniej-
szych polskich melodiach. W Barcinie koncert 
podzielony był na dwie części. Część pierwsza – 
patriotyczna dobrze znana barcińskiej widowni, 
ponieważ zespół dokładnie rok temu wystąpił w 
hali widowiskowo sportowej. Druga zaś  bardziej 
artystyczna, obfitowała w piosenki z musicali i 
czasów międzywojennych. Usłyszeliśmy motywy 
muzyczne z takich przebojów filmowych jak 
Chicago, Skrzypek na dachu czy Król Lew. 

Zdjęcia na str. 8
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Ponad 2346 kilogramów żywności uratowane w Barcinie

Klienci Tesco mają możliwość przyłączenia się do 
walki z marnowaniem żywności – podczas 
codziennych zakupów. We wszystkich sklepach 
sieci, produkty z krótkim terminem ważności są 
przeceniane. Dzięki temu, co miesiąc Tesco 
wspólnie z klientami ratuje średnio 2346 kilogra-
mów żywności w Barcinie! Przecenianie produktów 
z krótkim terminem ważności jest jednym z 
najlepszych rozwiązań na ograniczenie marno-
wania żywności. Takie rozwiązanie oznacza, iż 
produkty, które mogłyby się zmarnować i zostać 
wyrzucone jeszcze w sklepie – trafiają do koszyków 
klientów. W Tesco od wielu lat półka z przecenami 
jest stałym elementem sklepów. Niższe ceny 
zachęcają do zakupu, a tym samym - do znalezienia 
zastosowania dla produktu, który uległby zmarno-
waniu. W Barcinie w sklepie Tesco przy ul Pakoskiej 
3 średnio w ciągu jednego miesiące zostaje 
uratowane około 2346 kg żywności! W naszym 
regionie do najczęściej przecenianych produktów 
należą warzywa i owoce – każda kategoria w wadze 
niemal 10909 kg oraz nabiał – ponad 1985 kg. Co 
miesiąc w całej Polsce w ten sposób Tesco ratuje 
ponad 2 tysiące ton żywności!

Obniżona cena zachęca klientów do zakupów i 
pozwala ograniczać skalę marnowania w sklepach. 
Kształtuje także pozytywne zwyczaje - zaczynamy 
inaczej patrzeć  na żywność, którą mamy w 
domach. Uczymy się efektywnie wykorzystywać 
produkty ze zbliżającą się datą przydatności, więc 
zmniejszamy skalę marnowania w naszych domach 
– podkreśla Michał Sikora, rzecznik prasowy Tesco 
Polska. Przeceny produktów to tylko jeden z 
kanałów wpływających na ograniczanie marno-
wania żywności w sieci sklepów. Gdy nadwyżka 
żywności nie zostanie sprzedana, a produkty 
spożywcze wciąż nadają się do spożycia przez ludzi, 
zostają przekazane najbardziej potrzebującym. 
Kluczowa wówczas dla Tesco jest współpraca z 
lokalnymi Bankami Żywności, Caritas Polska i 
lokalnymi organizacjami charytatywnymi. Z kolei 
produkty nie nadające się do spożycia przez ludzi, 
Tesco przekazuje organizacjom pomaga-jącym 
zwierzętom - jako „Duża pomoc dla małych 
przyjaciół”.  Co roku na świecie  marnuje się aż 30% 
wytworzonej żywności. To oznacza, że ponad 
miliard gotowych do spożycia produktów nigdy nie 
trafi na stoły. .

W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 
235 kg żywności zmarnowanej w ciągu roku. To nie 
tylko pieniądze, które mogłyby zostać zaoszczę-
dzone, ale także ogromne straty dla naszej planety. 
Bowiem marnowanie żywności przekłada się na  8% 
emisję gazów cieplarnianych

Na Nowy 

Rok 2020
Nowy Rok się 

rozprzestrzenia
nie pozostawiając cienia.

Myśli, że jest wszystko Jego,
takie ma o sobie Ego.

Chce zawładnąć i materią 
i o duchach myśli serio.

Czy Mu oprzeć coś się zdoła ?
Czy Go ktoś może odwoła ?
Na początku zdał się mały, 

z czasem może być 
zuchwały.

W każdym razie niech 
pamięta !

POKÓJ TO JEST SPRAWA 
ŚWIĘTA.

R. Pisz
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Morsy grały dla WOŚP

W ostatnią niedzielę Morsy Barcin spotkały się, 
żeby wraz ze wszystkimi w Polsce zagrać w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przybyli do nas 
goście ze Żnina i Gąsawy. Był nowy narybek na 
morsów, których powitaliśmy tradycyjnym 
odliczaniem i oklaskami. Po morsowaniu poje-
chal iśmy pod MDK w Barc in ie  gdzie  nas i 
reprezentanci pobiegli w tradycyjnym, 14 już 
orkiestrowym biegu Policz się z cukrzycą. Godnie 
reprezentowali naszą grup. Wieczorem Morsy 
Barcin odwiedziły naszych braci i siostry z 
Żnińskiego Klubu Morsa, gdzie uczestniczyli w 
kolejnym tego dnia moczeniu, oraz w światełku do 
nieba. A teraz najważniejsze: zebraliśmy 498 zł. 
Kwota przerosła nasze oczekiwania. Dziękujemy 
wszystkim którzy grali z nami. Macie ogromne 
serducha.

10

Gala Bilardowa

Dnia 18.01.2020 roku w Janowcu Wielko-
polskim odbyła się uroczysta Gala Bilardowa zorga-
nizowana przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego 
Związku Bilardowego, która miała na celu 
podsumowanie całego roku 2019 na Pałukach. 
Podczas spotkania wręczono puchary oraz nagrody 
najlepszym bilardzistkom oraz bilardzistom. Co 
ważniejsze.. wręczono również nominacje do gry w 
kadrze województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
Mistrzostwa Polski Juniorów! Zawodnicy BOSiR 
Bila Piechcin mogą pochwalić się następującymi 
sukcesami po całym sezonie:

II miejsce Otylii Basińskiej wśród dziewcząt
III miejsce Julii Nowackiej wśród dziewcząt
I miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt
I miejsce Dominika Wojciechowskiego wśród 
chłopców
III miejsce Kacpra Brejskiego wśród chłopców
I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców
I miejsce Dominika Wojciechowskiego wśród 
chłopców - młodzik
II miejsce Kacpra Brejskiego wśród chłopców - 
młodzik
III miejsce Alana Pipina wśród chłopców - młodzik
I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców - 
młodzik

W roku 2019 BOSiR Bila Piechcin reprezentowali 
kolejno - Otylia Basińska, Julia Nowacka, Roksana 
Kistowska, Nadia Brywczyńska, Klaudia Pietru-
szewska, Dominik Wojciechowski, Alan Pipin, 
Kacper Brejski, Olivier Pipin, Mateusz Brejski, Adam 
Woźniak, Filip Józefowicz oraz Mikołaj Popielarz. 
Spośród wyżej wymienionych cztery osoby otrzy-
mały z rąk Prezes K-PZBil - Katarzyny Światała 
nominację do gry w kadrze naszego województwa, 
a są to - Otylia Basińska, Julia Nowacka, Dominik 
Wojciechowski oraz Kacper Brejski. Zapytany o kilka 
słów komentarza trener bilardzistów odpo-
wiedział - "..Chciałbym podziękować przede 
wszystkim rodzicom za zaangażowanie oraz 
Burmistrzowi Barcina - Michałowi Pęziakowi, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barcinie - 
Januszowi Wojtkowiakowi i Prezesowi BOSiR 
Barcin - Krzysztofowi Wolskiemu za udział w 
imprezie galowej. Dziękuję jeszcze raz za cały rok 
współpracy!". Tego samego dnia w turnieju 
młodzików I miejsce zajęła Otylia Basińska, a III 
miejsce wywalczył Adam Nowak. W turnieju 
juniorów Dominik Wojciechowski uplasował się na 
trzeciej lokacie, piąta była Julia Nowacka.

Damian Kaśków

I Wojewódzki Turniej 

Klasyfikacyjny Skrzatek
Dnia 15.12.2019 roku w Chełmnie odbył się I 

Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek. BOSiR 
ULKS Barcin reprezentowała Zofia Ratajczak. W 
turnieju udział wzięło 18 zawodniczek. Barcinianka 
gładko wygrała pierwsze trzy spotkania. Niestety w 
meczu finałowym musiała uznać wyższość 
koleżanki z Chełmna. Nie mniej jednak II miejsce 
zawodniczki Wojciecha Kowala należy uznać za 
spore osiągnięcie. 
Serdecznie gratulujemy!

dokończenie na str. 3327
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Bartłomiej Uszko 
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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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Spotkanie z sołtysami
W piątek, 17 stycznia br., w urzędzie 

zorganizowano spotkanie władz lokalnych z 
przedstawicielami samorządów miesz-
kańców wsi. Kierownictwo urzędu, radni, 
kierownicy referatów, urzędnicy i sołtysi 
dyskutowali o funduszu sołeckim i sytuacji na 
wsiach. Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka 
przedstawiła ostateczne kwoty wydatków, a 
Sekretarz Gminy Waldemar Dolata i pracow-
nicy merytoryczni omówili wstępny harmo-
nogram zadań przekazanych do realizacji w 
ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. 
Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w 
Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2020 rok 
ustalono fundusz sołecki w kwocie 377 725,19 
zł. W Gminie Barcin dodatkowo wysokość 
środków przypadających na dane sołectwo 
wynikających z ustawy o funduszu sołeckim 
zwiększono o 104 112,00 zł. Ze środków 
zarezerwowanych do dyspozycji mieszkań-
ców piętnastu sołectw ponad 240.000 zł 
przeznaczone zostanie na wydatki inwesty-
cyjne. W dalszej części spotkania poruszono 
kwestie podorywania dróg, decyzji wymia-
rowych i zawiadomień o zmianie wysokości 
opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Jarosław Drozdowski

Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Barcin
Inwestycja pod nazwą „Budowa instalacji foto-

woltaicznych w gminie Barcin” mająca na celu 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w produkcji energii poprzez realizację inwestycji 
współfinansowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 
– Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość 
całkowita operacji – 1 256 340,69 zł, w tym ze 
środków EFRR – 552 462,07 zł, co stanowi 50,00 % 
kwoty kosztów kwalifikowalnych. W dniu 

16.12.2019 r. Gmina Barcin podpisała umowę o 
dofinansowanie Projektu. Projekt polega na 
budowie instalacji fotowoltaicznych na prywatnych 
budynkach mieszkańców na terenie gminy Barcin. 
W ramach projektu powstanie 33 mikroinstalacji. 
Łączna moc wszystkich 33 mikroinstalacji to 220,69 
kWp, z czego każda pojedyncza o mocy mniejszej 
niż 10 kWp. Głównym celem projektu jest 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w produkcji energii poprzez realizację inwestycji. 
Poprzez realizację projektu gmina będzie pro-
mowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i 
działań prosumenckich (produkuje i konsumujew 
ramach jednej lokalizacji), wpłynie także na 
redukcję tzw. Niskiej emisji co na terenach wiejskich 

jest  powszechnym zjawiskiem. Real izacja 
przedsięwzięcia poprawia wizerunek gminy, jako 
gminy efektywnej energetycznie i ekonomicznie 
zaradnej.
Wskaźniki produktu:
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE - 33 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplar-
nianych - 181,55 tony równoważnika CO2 (CI 34). 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych – 0,22 MWe
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudo-
wanych instalacji wykorzystujących OZE – 223,58 
MWhe/rok

Jarosław Drozdowski



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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BarcinaBarcina
DODATEK

Spotkanie z sołtysami
W piątek, 17 stycznia br., w urzędzie 

zorganizowano spotkanie władz lokalnych z 
przedstawicielami samorządów miesz-
kańców wsi. Kierownictwo urzędu, radni, 
kierownicy referatów, urzędnicy i sołtysi 
dyskutowali o funduszu sołeckim i sytuacji na 
wsiach. Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka 
przedstawiła ostateczne kwoty wydatków, a 
Sekretarz Gminy Waldemar Dolata i pracow-
nicy merytoryczni omówili wstępny harmo-
nogram zadań przekazanych do realizacji w 
ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. 
Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w 
Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2020 rok 
ustalono fundusz sołecki w kwocie 377 725,19 
zł. W Gminie Barcin dodatkowo wysokość 
środków przypadających na dane sołectwo 
wynikających z ustawy o funduszu sołeckim 
zwiększono o 104 112,00 zł. Ze środków 
zarezerwowanych do dyspozycji mieszkań-
ców piętnastu sołectw ponad 240.000 zł 
przeznaczone zostanie na wydatki inwesty-
cyjne. W dalszej części spotkania poruszono 
kwestie podorywania dróg, decyzji wymia-
rowych i zawiadomień o zmianie wysokości 
opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Jarosław Drozdowski

Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Barcin
Inwestycja pod nazwą „Budowa instalacji foto-

woltaicznych w gminie Barcin” mająca na celu 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w produkcji energii poprzez realizację inwestycji 
współfinansowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 
– Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość 
całkowita operacji – 1 256 340,69 zł, w tym ze 
środków EFRR – 552 462,07 zł, co stanowi 50,00 % 
kwoty kosztów kwalifikowalnych. W dniu 

16.12.2019 r. Gmina Barcin podpisała umowę o 
dofinansowanie Projektu. Projekt polega na 
budowie instalacji fotowoltaicznych na prywatnych 
budynkach mieszkańców na terenie gminy Barcin. 
W ramach projektu powstanie 33 mikroinstalacji. 
Łączna moc wszystkich 33 mikroinstalacji to 220,69 
kWp, z czego każda pojedyncza o mocy mniejszej 
niż 10 kWp. Głównym celem projektu jest 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w produkcji energii poprzez realizację inwestycji. 
Poprzez realizację projektu gmina będzie pro-
mowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i 
działań prosumenckich (produkuje i konsumujew 
ramach jednej lokalizacji), wpłynie także na 
redukcję tzw. Niskiej emisji co na terenach wiejskich 

jest  powszechnym zjawiskiem. Real izacja 
przedsięwzięcia poprawia wizerunek gminy, jako 
gminy efektywnej energetycznie i ekonomicznie 
zaradnej.
Wskaźniki produktu:
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE - 33 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplar-
nianych - 181,55 tony równoważnika CO2 (CI 34). 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych – 0,22 MWe
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudo-
wanych instalacji wykorzystujących OZE – 223,58 
MWhe/rok

Jarosław Drozdowski
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Żłobek „Pszczółka” w Barcinie
Z dniem 1 stycznia 2020 roku Gmina Barcin 

utworzyła gminną jednostkę budżetową o 
nazwie Żłobek „Pszczółka” w Barcinie. 
Siedziba żłobka mieści się w budynku przy ul. 
Jakuba Wojciechowskiego 10A w Barcinie. 
Dyrektorem nowej placówki została pani 
Lidia Szałkowska. Podstawowym celem 
działania żłobka jest organizowanie i 
prowadzenie działalności profilaktyczno-
zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, 
wspomagającej wyrównanie szans rozwoju 
dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. 
Oficjalne otwarcie nastąpiło 31 stycznia, a 
pierwsze maluchy trafiły pod opiekę 3 lutego 
2020 roku. Budowę żłobka w Barcinie 
sfinansowano ze środków programu „Ma-
luch+” 2019, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz 
Budżetu Gminy Barcin na 2019 rok.

Jarosław Drozdowski

Badminton i tenis stołowy
W piątek, 10 stycznia 2020 roku, przed 

obradami XV sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
samorządowcy pogratulowali sukcesów spor-
towych tenisistom stołowym ze Środowis-
kowego Domu Samopomocy w Barcinie i 
badmintonistom z Zespołu Szkół w Bar-
cinie.Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie 
Janusz Wojtkowiak przybliżył osiągnięcia pani 
Moniki Sikorskiej i pana Przemysława Lisiec-
kiego, którzy od wielu lat z sukcesami rywalizują 
w Wojewódzkim Integracyjnym Turnieju Tenisa 
Stołowego w Janikowie. Podopieczni Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Barcinie pod 
opieką Jacka Jarlaczyńskiego i trenera Woj-
ciecha Kowala wygrywają w klasyfikacji in-
dywidualnej i drużynowej zdobywając puchary i 
medale. Chłopcy z Zespołu Szkół w Barcinie – 
Jakub Zakopiec, Wiktor Andrysiewicz, Oskar 
Olejnik i Kacper Świtalski – zostali wice-
mistrzami województwa w Kujawsko-Pomor-
skich Igrzyskach Dzieci w badmintonie druży-
nowym. Podopieczni Jacka Jordanowskiego 
odnieśli historyczny sukces w dziejach szkoły 
rozgrywając emocjonujący i udany finał w 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. W 
finale wojewódzki przegrali tylko z gospo-
darzami i zdobyli tytuł wicemistrzów regionu. 
Wiktoria Kozieł, Julia Mielcarek i Patrycja Łysy z 
Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie zajęły III 
miejsce w finale Kujawsko-Pomorskiej  Lice-
aliady w badmintonie drużynowym dziewcząt.

Jarosław Drozdowski 

7

Doskonalenie nauczycieli
20 grudnia 2019 roku zostało podpisane porozu-

mienie o współpracy między Michałem Pęziakiem 
Burmistrzem Barcina a Robertem Preusem dyrekto-
rem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Bydgoszczy. Obie strony zadekla-
rowały podejmowanie wspólnych działań w zakre-
sie promowania różnorodnych form doskonalenia 
nauczycieli, w tym m.in. organizowanie wydarzeń 
edukacyjnych sprzyjających wymianie doświad-
czeń, prowadzenia aktywnych form pracy z 
nauczycielami, prowadzenie ewaluacji zrealizo-
wanych przedsięwzięć. Pierwszym efektem była 
regionalna konferencja dla nauczycieli „Cyber-
zagrożenia i cyberszanse” zorganizowana 7 stycz-
nia 2020 roku w Barcinie pod patronatem honoro-
wym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Piotra Całbeckiego.  W trakcie wykładów i 
dyskusji prof. dr hab. Jacek Pyżalski i prof. dr hab. 
Tomasz Szlendak oraz Dyrektor KPCEN w Bydgo-
szczy Robert Preus podjęli tematykę wad i zalet 

korzystania z cyberprzestrzeni, cyberuzależnień, 
wykorzystania środowiska cyfrowego i identyfikacji 
zagrożeń dla zdrowia psychicznego wśród dzieci i 
młodzieży.
Konferencja wpisała się w podstawowe kierunki 
realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2019/2020:
 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placów-

kach oświatowych.
 Wychowanie do wartości przez kształtowanie 

postaw obywatelskich i patriotycznych.
 Wdrażanie nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w szkołach podsta-
wowych i ponadpodstawowych.

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i 
kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bez-
pieczne i celowe wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Jarosław Drozdowski

Lokalne inicjatywy w Barcinie
W piątek, 24 stycznia 2020 roku, w Urzędzie 

Marszałkowskim w Toruniu odbyło się wręczenie 36 
umów o dofinansowanie projektów wybranych przez 
Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i 
Lokalną Grupę Działania Inowrocław. Burmistrz 
Barcina Michał Pęziak otrzymał trzy umowy na 
real izac ję  projektów „Lato w mieśc ie”,  „W 
świątecznym nastroju” i „Ku wiośnie”. Łączne wydatki 
kwalifikowalne wynoszą 91942,07 zł, w tym trzy granty 
w wysokości 87344,96 zł i wkład własny w kwocie 
4597,11 zł. Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie 
współfinansowane są z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój 
Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. W Toruniu 
umowę odebrało też Stowarzyszenie Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Barcinie na 
realizację projektu „Tacy Sami” obejmującego 
działania wspierające rozwiązania w zakresie 
organizowania społeczności lokalnej i animacji 
społecznej.

Jarosław Drozdowski

Wręczenie umów RPO WKP, fot. Szymon 
Zdziebło_tarantoga.pl dla UMWKP

Ranking samorządów Jury konkursu organizowanego przez Związek 
Powiatów Polskich zakończyło ocenę i opubli-
kowało wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i 
Powiatów za 2019 rok. Gmina Barcin zajęła 6 
miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-
wiejskich i zdobyła tytuł „Laureata rankingu gmin”. 
Oceniając gminy, miasta i powiaty eksperci ZPP 
wydali opinię według 60 kryteriów ujętych w 10 
grupach tematycznych w podziale na 6 kategorii 
jednostek samorządu terytorialnego. Liderami 
zestawienia zostały Powiaty Augustowski, O-
stródzki i Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy 
Bolesławiec i Chełmiec. Celem ogólnopolskiego 
rankingu jest wyłonienie i nagrodzenie czołowych 
samorządów w Polsce, promowanie ich w skali 
kraju oraz integracja mieszkańców i środowisk 

samorządowych. Barcin punktował w 47 z 60 
możliwych kategorii i po raz 11 z rzędu znalazł się w 
czołowej dziesiątce. W grupie powiatów od 60 tys. 
do 120 tys. mieszkańców Powiat Żniński został 
sklasyfikowany na 19 miejscu. Celami Związku 
Powiatów Polskich są wspieranie idei samorządu 
terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych 
interesów powiatów, kształtowanie wspólnej 
polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i 
promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz 
upowszechnianie modelowych rozwiązań w 
zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Jarosław Drozdowski
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Żłobek „Pszczółka” w Barcinie
Z dniem 1 stycznia 2020 roku Gmina Barcin 

utworzyła gminną jednostkę budżetową o 
nazwie Żłobek „Pszczółka” w Barcinie. 
Siedziba żłobka mieści się w budynku przy ul. 
Jakuba Wojciechowskiego 10A w Barcinie. 
Dyrektorem nowej placówki została pani 
Lidia Szałkowska. Podstawowym celem 
działania żłobka jest organizowanie i 
prowadzenie działalności profilaktyczno-
zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, 
wspomagającej wyrównanie szans rozwoju 
dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. 
Oficjalne otwarcie nastąpiło 31 stycznia, a 
pierwsze maluchy trafiły pod opiekę 3 lutego 
2020 roku. Budowę żłobka w Barcinie 
sfinansowano ze środków programu „Ma-
luch+” 2019, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz 
Budżetu Gminy Barcin na 2019 rok.

Jarosław Drozdowski

Badminton i tenis stołowy
W piątek, 10 stycznia 2020 roku, przed 

obradami XV sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
samorządowcy pogratulowali sukcesów spor-
towych tenisistom stołowym ze Środowis-
kowego Domu Samopomocy w Barcinie i 
badmintonistom z Zespołu Szkół w Bar-
cinie.Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie 
Janusz Wojtkowiak przybliżył osiągnięcia pani 
Moniki Sikorskiej i pana Przemysława Lisiec-
kiego, którzy od wielu lat z sukcesami rywalizują 
w Wojewódzkim Integracyjnym Turnieju Tenisa 
Stołowego w Janikowie. Podopieczni Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Barcinie pod 
opieką Jacka Jarlaczyńskiego i trenera Woj-
ciecha Kowala wygrywają w klasyfikacji in-
dywidualnej i drużynowej zdobywając puchary i 
medale. Chłopcy z Zespołu Szkół w Barcinie – 
Jakub Zakopiec, Wiktor Andrysiewicz, Oskar 
Olejnik i Kacper Świtalski – zostali wice-
mistrzami województwa w Kujawsko-Pomor-
skich Igrzyskach Dzieci w badmintonie druży-
nowym. Podopieczni Jacka Jordanowskiego 
odnieśli historyczny sukces w dziejach szkoły 
rozgrywając emocjonujący i udany finał w 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. W 
finale wojewódzki przegrali tylko z gospo-
darzami i zdobyli tytuł wicemistrzów regionu. 
Wiktoria Kozieł, Julia Mielcarek i Patrycja Łysy z 
Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie zajęły III 
miejsce w finale Kujawsko-Pomorskiej  Lice-
aliady w badmintonie drużynowym dziewcząt.

Jarosław Drozdowski 
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Doskonalenie nauczycieli
20 grudnia 2019 roku zostało podpisane porozu-

mienie o współpracy między Michałem Pęziakiem 
Burmistrzem Barcina a Robertem Preusem dyrekto-
rem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Bydgoszczy. Obie strony zadekla-
rowały podejmowanie wspólnych działań w zakre-
sie promowania różnorodnych form doskonalenia 
nauczycieli, w tym m.in. organizowanie wydarzeń 
edukacyjnych sprzyjających wymianie doświad-
czeń, prowadzenia aktywnych form pracy z 
nauczycielami, prowadzenie ewaluacji zrealizo-
wanych przedsięwzięć. Pierwszym efektem była 
regionalna konferencja dla nauczycieli „Cyber-
zagrożenia i cyberszanse” zorganizowana 7 stycz-
nia 2020 roku w Barcinie pod patronatem honoro-
wym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Piotra Całbeckiego.  W trakcie wykładów i 
dyskusji prof. dr hab. Jacek Pyżalski i prof. dr hab. 
Tomasz Szlendak oraz Dyrektor KPCEN w Bydgo-
szczy Robert Preus podjęli tematykę wad i zalet 

korzystania z cyberprzestrzeni, cyberuzależnień, 
wykorzystania środowiska cyfrowego i identyfikacji 
zagrożeń dla zdrowia psychicznego wśród dzieci i 
młodzieży.
Konferencja wpisała się w podstawowe kierunki 
realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2019/2020:
 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placów-

kach oświatowych.
 Wychowanie do wartości przez kształtowanie 

postaw obywatelskich i patriotycznych.
 Wdrażanie nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w szkołach podsta-
wowych i ponadpodstawowych.

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i 
kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bez-
pieczne i celowe wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Jarosław Drozdowski

Lokalne inicjatywy w Barcinie
W piątek, 24 stycznia 2020 roku, w Urzędzie 

Marszałkowskim w Toruniu odbyło się wręczenie 36 
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Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i 
Lokalną Grupę Działania Inowrocław. Burmistrz 
Barcina Michał Pęziak otrzymał trzy umowy na 
real izac ję  projektów „Lato w mieśc ie”,  „W 
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działania wspierające rozwiązania w zakresie 
organizowania społeczności lokalnej i animacji 
społecznej.

Jarosław Drozdowski
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Zdziebło_tarantoga.pl dla UMWKP
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kowało wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i 
Powiatów za 2019 rok. Gmina Barcin zajęła 6 
miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-
wiejskich i zdobyła tytuł „Laureata rankingu gmin”. 
Oceniając gminy, miasta i powiaty eksperci ZPP 
wydali opinię według 60 kryteriów ujętych w 10 
grupach tematycznych w podziale na 6 kategorii 
jednostek samorządu terytorialnego. Liderami 
zestawienia zostały Powiaty Augustowski, O-
stródzki i Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy 
Bolesławiec i Chełmiec. Celem ogólnopolskiego 
rankingu jest wyłonienie i nagrodzenie czołowych 
samorządów w Polsce, promowanie ich w skali 
kraju oraz integracja mieszkańców i środowisk 

samorządowych. Barcin punktował w 47 z 60 
możliwych kategorii i po raz 11 z rzędu znalazł się w 
czołowej dziesiątce. W grupie powiatów od 60 tys. 
do 120 tys. mieszkańców Powiat Żniński został 
sklasyfikowany na 19 miejscu. Celami Związku 
Powiatów Polskich są wspieranie idei samorządu 
terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych 
interesów powiatów, kształtowanie wspólnej 
polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i 
promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz 
upowszechnianie modelowych rozwiązań w 
zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Jarosław Drozdowski
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101 rocznica Powstania Wielkopolskiego
4 stycznia 2020 roku przypadła 101 ro-

cznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 w Barcinie. Z tej okazji Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtko-
wiak i Przewodniczący Komisja Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Przes-
trzennej Piotr Niestatek oraz zuchy i harcerze 
z Hufca ZHP Pałuki im. Olgi i Andrzeja Małkow-
skich złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach 
Powstańców Wielkopolskich oraz przy Pom-
niku poświęconym mieszańcom gminy 
uczestniczącym i poległym w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918/1919.

Jarosław Drozdowski

Osobowość Roku 2019
Gazeta Pomorska organizuje plebiscyt, który 

wyłoni Osobowość Roku 2019 w pięciu kategoriach: 
kultura, nauka, działalność społeczna i charytatyw-
na, biznes oraz polityka, samorządność i społe-
czność lokalna. W gronie nominowanych przez 
kapitułę redakcji znaleźli się mieszkańcy gminy 
Barcin. W kategorii działalność społeczna i chary-
tatywna w powiecie żnińskim do tytułu kandydują:
 Włodzimierz Osuch, Prezes Pomorsko-Kujaw-

skiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej 
SAMPO w Barcinie, nominowany za upór i 
skuteczność w działaniach na rzecz drugiego 
człowieka będącego w potrzebie,

 Renata Dziurzyńska, nauczyciel Zespół Szkół w 
Barcinie, nominowana za oddanie, poświęcenie 
i wychowywanie uczniów,

 Ewelina Sulska, nauczyciel wspomagający w 
Przedszkolu nr 1 w Barcinie, wolontariusz w 
organizacji Sampo nominowana za pomoc 
ludziom w potrzebie,

 Tomasz Woźnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Barcinie, wolontariusz w organizacji Sampo 
nominowany za: pomoc ludziom w potrzebie ,

 Barbara Nowak z Piechcina, prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi w Żninie nomino-
wana za entuzjazm, empatię i zaangażowanie 
w działalność Klubu Honorowych Dawców 
Krwi.

W kategorii polityka, samorządność i społeczność 
lokalna nominację do tytułu otrzymała Renata 
Koszczewska-Smutek dyrektor w Zespołu Szkół 
Niepublicznych w Piechcinie, nauczyciel, społe-
cznik, założyciel i opiekun Klubu Wolontariatu 
Razem, za działalność na wielu płaszczyznach i 
dostrzeganie potrzeb ludzi z różnych środowisk. 
Regulamin plebiscytu i  warunki  płatnego 
głosowania są na stronie internetowej pomorska.pl

Jarosław Drozdowski

Grand Prix 3 Basenów
Pływaczki i pływacy z sekcji pływackiej BOSiR sp. 

z  o.o. ,  Uczniowskiego Klubu Sportowego 
CZWÓRKA NAKŁO i Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „ORKA” rywalizują w Grand Prix 3 Basenów w 
Barcinie, Mogilnie i Nakle nad Notecią. Sportowcy 
startują w czterech kategoriach wiekowych w 
stylach dowolnym, motylkowym, grzbietowym i 
klasycznym oraz sztafetach mix 4x50m w stylu 
dowolnym. 12 stycznia 2020 roku w Mogilnie odbyły 
się finałowe zawody cyklu. Złote medale zdobyli 
Julia Grajkowska – 50 m styl motylkowy, Matylda 
Antkowiak – 50 m styl grzbietowy, Igor Giętkowski 
– 50 m styl grzbietowy i Wiktor Baczyński – 50 m styl 
grzbietowy oraz 50 m styl dowolny. Srebro 
wywalczyli Marcel Wojciechowski – 50 m st. 
motylkowy oraz 50 m st. grzbietowy, Maria 
Piskorska – 50 m st. grzbietowy, Kacper Sadłowski – 

50 m st. klasyczny, Lidia Dudek – 50 m st. klasyczny 
oraz 50 m st. dowolny i Matylda Antkowiak – 50 m 
st. dowolny. Brązowe krążki przywieźli Agata Zioła 
– 50 m  st. grzbietowy, Nadia Czerwińska – 50 m st. 
grzbietowy, Julia Grajkowska – 50 m st. klasyczny, 
Jakub Ozga – 50 m st. klasyczny, Kacper Sadłowski 
– 50 m st. dowolny oraz Igor Giętkowski – 50 m st. 
dowolny. Sztafety sekcji pływackiej BOSiR sp. z o.o. 
zdobyły również dwa srebrne medale. W końcowej 
klasyfikacji Grand Prix 3 Basenów:
 Julia Grajkowska zdobyła 1 miejsce i puchar 

wśród dziewcząt w roczniku 2009-2008,
 Wiktor Baczyński zdobył 1 miejsce i puchar 

wśród chłopców w roczniku 2005-2004,
 Damian Kokociński 4 miejsce w st. grzbie-

towym oraz 5 miejsce w st. dowolnym,
 Oliwia Wróblewska 5 miejsce w st. grzbie-

towym oraz 6 miejsce w st. dowolnym,

 Paulina Chareńska 4 miejsce w st. klasycznym,
 Nadia Czerwińska 5 miejsce w st. dowolnym,
 Agata Zioła 6 miejsce w st. dowolnym.
Sekcja pływacka w Barcinie powstała w 2013 roku z 
inicjatywy Ogniska Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Sokół” w Barcinie. W latach 2013 
– 2015 była finansowana z budżetu gminy Barcin w 
ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych. W 2017 roku przekształciła się w 
„Sekcję Pływacką BOSiR Barcin” i otrzymała 
licencję Polskiego Związku Pływackiego oraz 
Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego. 
Aktualnie skupia kilkudziesięciu pływaków i 
pływaczek, z którymi pracują trenerzy Robert 
Muszyński, Radosław Sosiński i Marcin Jankiewicz.

Jarosław Drozdowski
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