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Wszystko o kobietach

Dzień Kobiet to jeden z najważniej-
szych dni w kalendarzu. To wyją-
tkowe święto wymaga specjalnej 
oprawy. Miejski Dom Kultury w 
Barcinie zaprosił na koncert, którego 
motywem przewodnim była kobieta. 
Ludmiła Małecka, Artur Grudziński 
oraz towarzyszący im muzycy po-
darowali zebranym na widowni ko-
bietom nie czekoladki, nie kwiaty ale 
najpiękniejsze piosenki traktujące o 
kobietach, o ich miłości i uwielbieniu 
Pań. Podczas koncertu usłyszeliśmy 
takie utwory jak, „Być Kobietą”, 
„Damą być”, „Kawiarenki”, „Czy te 
oczy mogą kłamać”, „Na pierwszy 
znak”, „Miłość Ci wszystko wy-
baczy”, „Małgośka”, „Baby, ach te 
baby”. 

Ktoś chętny ?
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Przestrzeń na miłość
W piątek 19 marca odbył się 

kolejny recital z cyklu „Po Formie”. 
Tym razem na naszej scenie pojawiła 
się Marcelina Bociek, która w koncer-
cie zatytułowanym „Przestrzeń na 
miłość” zabrała nas do swojego 
muzycznego świata, świata przepeł-
nionego różnymi odsłonami miłości 
oraz emocjami, które jej towarzyszą. 
Podczas koncertu artystce towarzy-
szyli muzycy: Klaudia Marzec – 
wiolonczela, wokal, Kacper Kasprzak 
– fortepian. 

Koncert Piotra Bukartyka
Po wielu przeciwnościach zwią-

zanych z pandemią koronawirusa, w 
końcu udało nam się zorganizować 
koncert Piotra Bukartyka. W piątek, 
12 marca, o godz. 18:00 na scenie 
Miejskiego Domu Kultury, Pan Piotr 
dał swój koncert, jak zwykle serwując 
publiczności mądre teksty, nietuzin-
kowe poczucie humoru a wszystko 
okraszone dobrą muzyką. Piotr 
Bukartyk to jeden z najbardziej ory-
ginalnych artystów piosenki: autor, 
kompozytor i wykonawca w jednym. 
Pisze, komponuje i śpiewa piosenki 
liryczne, publicystyczno – reporta-
żowe. Trudno powiedzieć, że jest to 

satyra, ale niewątpliwie Piotr Bukar-
tyk ma absurdalne poczucie humoru. 
W malowaniu muzycznych portre-
tów jest bezkompromisowy, w czym 
pomaga mu charakterystyczna po-
etyka i kompozycja. To co wyróżnia 
go spośród artystów sceny i estrady, 
to umiejętność obserwacji, którą z 

sobie tylko znaną łatwością oraz 
przenikliwością potrafi zamienić w 
piosenkę, zaś teksty pochodzące z 
jego utworów weszły do kanonu 
języka polskiego. Muzykowi na sce-
nie towarzyszył gitarzysta Krzysztof 
Kawałko.

Kasia Piasecka w MDKu
We wtorkowy wieczór na deskach 

Miejskiego Domu Kultury wystąpiła 
stand uperka Katarzyna Piasecka. To 
był już trzeci stand up w naszym 
Domu Kultury i co pokazuje czas, 
wydarzenia tego formatu cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem. 
Kasi towarzyszył Janusz Pietruszka. 
Przez 1,5 godziny komicy rozśmieszali 
gości do łez, sięgając po tematy z 
życia codziennego i bieżących, po-
pularnych tematów. Kasia Piasecka z 
zawodu (od 2002 r.) jest magistem 
pedagogiki terapeutycznej. Od 2001 
do jesieni 2009 roku była związana z 
Kabaretem Słuchajcie. Obecnie zaj-

muje się karierą solową. Od 2008 
roku jej głównym zajęciem jest stand-
up. Występuje zarówno w klubach, 
jak i dużych salach widowiskowych. 
Razem z Abelardem Gizą i Kacprem 
Rucińskim współtworzy projekt 
Stand-up Bez Cenzury. Jest gosp-
odarzem scen stand-upowych w 
Warszawie (Hybrydy) i Zielonej Górze 
(Kawon), gdzie cyklicznie zaprasza 
najlepszych polskich komików. 
Współtworzy również grupę impro-
wizacyjną Siedem Razy Jeden. Wcie-
lała się w postać Córki w serialu 
kabaretowym TVP 2 Rodzina Tren-
dych. 

Młodzieżowa 
Orkiestra 
Dęta

Istotną częścią działalności Miej-
skiego Domu Kultury jest edukacja 
kulturalna, która przygotowuje do 
aktywnego uczestnictwa w wydarze-
niach artystycznych oraz skłania do 
samodzielnego poszukiwania war-
tości, które mogą kształtować nie 
tylko postrzeganie świata , ale 
właściwie odczytywać uczucia, na-
stroje, a w konsekwencji prowadzić 
do ostrości przeżycia. Podobno mu-
zyka to najsubtelniejsza forma prze-
kazu, bowiem tak jak żadna inna 
dziedzina sztuki nie porusza, ani nie 
wpływa na podświadomość. W 
historii muzyki i instrumentarium 
muzycznego orkiestra dęta ma 
najdłuższy rodowód. Dlatego też 
odwołując się do archetypu wspól-
nego, wielopokoleniowego muzy-
kowania powołujemy do życia 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą, two-
rzoną z myślą o dzieciach i młodzieży, 
dającą szansę nauki gry na instru-
mentach zakupionych z minister-
ialnego projektu, od podstaw. 
Pierwszy etap naboru rozpoczynamy 
5 kwietnia. Do 10 czerwca zapisać 
mogą się wszyscy, którzy chcieliby 
spróbować swoich możliwości i 
przystąpić we wrześniu do kolejnego 

etapu prowadzonego przez nau-
czycieli, którym powierzę prowa-
dzenie tego podmiotu artysty-
cznego. Pragnę nadmienić, że naukę 
gry na instrumentach dętych bla-
szanych i drewnianych prowadzić 
będą osoby posiadające kompeten-
cje w dziedzinie muzyki będące 
nauczycielami akademickimi i absol-
wentami akademii muzycznej. Edu-
kacja prowadzona będzie na podsta-
wie autorskiego programu, uwzglę-
dniającego panujące, sprawdzone 
trendy pedagogiczne orbitujące wo-
kół standardów muzyki klasycznej i 
rozrywkowej (z naciskiem na rozryw-
kę nie pozbawioną dobrego smaku, 
gustu, wywodzącą się i zaliczaną do 
kanonu gatunku). Zachętą może być 
także fakt, że osoby, które pomyślnie 
przejdą drugi etap naboru, podczas 
którego zostaną sprawdzone pre-
dyspozycje muzyczne dzieci i mło-
dzieży, na czas nauki zakupione 
instrumenty otrzymają bezpłatnie. 
Ich wartość oscyluje od tysiąca do 
sześciu tysięcy złotych. To uzmysła-
wia, że kupujemy w pełni profe-
sjonalne instrumenty, mając także 
przekonanie, że to „inwestycja” 
długofalowa, a zanim objawią się 
nam muzycy w orkiestrze, czeka ich 
dużo wysiłku, poświęcenia i de-
terminacji. Wierzę, że tym tekstem, 
przybliżyłem w wielkim skrócie, 
możliwości, jakie otwiera opisana 
inicjatywa, ile można zyskać na 

kontakcie ze sztuką i drugim czło-
wiekiem.

Artur Jakubowski 
Dyrektor MDK w Barcinie 
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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: Lidia Kowal 
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

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 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie 
ul. WP 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 

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 
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Gratulacje dla sportowców

W sportowych plebiscytach, które 
zorganizowały Gazeta Pomorska i 
Tygodnik Lokalny „Pałuki” spore 
sukcesy odnieśli mieszkańcy gminy 
Barcin. Ich sportowe osiągnięcia oraz 
wysokie lokaty w plebiscytach 
doceniły lokalne władze samorzą-
dowe. Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Barcinie Janusz Wojtkowiak, 
Zastępca Burmistrza Barcina Hubert 
Łukomski i Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Ratajczak spot-
kali się z Olgą Jankowską, Domini-
kiem Wojciechowskim, Julią Nowac-
ką i ich rodzicami oraz panem Roma-
nem Kowalczykiem (na uroczystości 

nie mógł pojawić się pan Marcin 
Ruciński). W Urzędzie Miejskim w 
Barcinie samorządowcy wręczyli 
sportowcom listy gratulacyjne z ży-
czeniami dobrego zdrowia, pogody 
ducha, spełnienia marzeń i sporto-
wych aspiracji oraz zestawy pro-
mocyjne z publikacją „Gmina Barcin – 
Wrota do Pałuk” i  upominkami.

Jarosław Drozdowski
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Dzień Sołtysa 2021

11 marca z okazji Ogólnopolskiego 
Dnia Sołtysa Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak i Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Barcinie Janusz Wojtko-
wiak przekazali Sołtysom i członkom 
Rad Sołeckich wyrazy uznania i 
szacunku oraz podziękowali za 
pomoc,  dobre rady i  wsparcie 
mieszkańców sołectw. Okoliczno-
ściowe życzenia, w których podkre-
ślono inicjatywy i kreatywności 
liderów jednostek po-mocniczych w 
procesie przemian na terenach 
wiejskich, otrzymali:
 Sołtys Tomasz Biel i Członkowie 

Rady Sołeckiej Sołectwa Złotowo
 Sołtys Hanna Fojutowska i Czło-

nkowie Rady Sołeckiej Sołectwa 
Zalesie Barcińskie

 Sołtys Agnieszka Marolewska i 
Członkowie Rady Sołeckiej Sołe-
ctwa Wolice 

 Pan Marek Grzeszak i Członkowie 
Rady Sołeckiej Sołectwa Szeroki 
Kamień

 Sołtys Joanna Bierońska i Członko-
wie Rady Sołeckiej Sołectwa 
Sadłogoszcz 

 Sołtys Marianna Pawłowska i 
Członkowie Rady Sołeckiej Sołec-

twa Pturek
 Sołtys Anna Popielarz – Olszak i 

Członkowie Rady Sołeckiej Sołect-
wa Piechcin

 S o ł t y s  G r z e g o r z  P o t e m p a  i 
Członkowie Rady Sołeckiej Sołec-
twa Młodocin 

 Sołtys Jakub Jurek i Członkowie 
Rady Sołeckiej Sołectwa Mamlicz 

 Sołtys Piotr Niestatek i Członko-
wie Rady Sołeckiej Sołectwa Kro-
toszyn

 Sołtys Maria Boryczka i Członko-
wie Rady Sołeckiej Sołectwa 
Knieja 

 Sołtys Monika Zalewska i Członko-
wie Rady Sołeckiej Sołectwa Kania 

 Sołtys Anna Sadłowska i Członko-
wie Rady Sołeckiej Sołectwa 
Józefinka 

 Sołtys Halina Olszanowska i 
Członkowie Rady Sołeckiej Sołec-
twa Dąbrówka Barcińska

 Sołtys Dorota Kokocha i Członko-
wie Rady Sołeckiej Sołectwa 
Barcin Wieś 

Zastępca Burmistrza Barcina Hubert 
Łukomski i Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Ratajczak 
przekazali sołtysom list od Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja 
Bogdanowicza oraz kwiaty z okazji 
Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Do 
zadań sołtysa należy m.in. współdzia-
łanie z organami Gminy Barcin w 
wykonywaniu zadań publicznych na 
rzecz mieszkańców sołectwa, repre-
zentowanie interesów i tworzenie 
warunków do pełnego udziału w 
życiu publicznym mieszkańców sołec-
twa, gospodarowanie powierzonym 
mieniem, utrzymanie porządku i 
czystości oraz zapobieganie i usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych na 
terenie sołectwa, a także przygoto-
wywanie i wykonywanie uchwał i 
wniosków Zebrań Wiejskich oraz 
kierowanie bieżącymi sprawami 
sołectwa. Rada Sołecka pełni rolę 
doradczo–opiniodawczą, a do jej za-
dań należy przede wszystkim pomoc 
sołtysowi w przygotowaniu Zebrań 
Wiejskich, opracowanie programu 
pracy samorządu mieszkańców 
sołectwa, pomoc w organizacji 
imprez sołeckich.

Jarosław Drozdowski

Dalej na drodze do drogi

W Urzędzie Miejskim w Barcinie 
Burmistrz Michał Pęziak, Przewo-
dniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak i Zastępca Burmistrza 
Hubert Łukomski spotkali się z Mar-
szałkiem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotrem Całbeckim, 
Przewodniczącą Sejmiku Elżbietą Pi-
niewską i Radnym Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
Wojciechem Szczęsnym oraz Dyre-
ktorem Departamentu Infrastruktury 
Drogowej Mirosławem Graczykiem z 
Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu. Tematem rozmowy samorzą-
dowców była przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyla-
towo, przede wszystkim w granicach 
administracyjnych miasta i gminy 
Barcin od ul. Dąbrowieckiej do zjazdu 
na Wolice Górne. Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak podkreślił, że głównym 
problem komunikacyjnym miasta jest 
brak kompleksowej modernizacji 
drogi wojewódzkiej nr 254 i stan 
bezpieczeństwa w granicach Barcina. 
Władze gminy i społeczność lokalna 
oczekują przede wszystkim:
 modernizacji obwodnicy miasta, 

ulic Pakoskiej i Mogileńskiej,
 budowy ronda na tzw. Rydzku,
 modernizacji wyjazdu za przejaz-

dem kolejowym w kierunku Mogil-
na z lewoskrętem na tereny inwe-
stycyjne.

Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki powie-
dział o znaczeniu DW 254 dla spójnoś-
ci komunikacyjnej województwa, 
środkach unijnych i krajowych oraz 
regionalnych na inwestycje drogowe 
w perspektywie do 2030 roku, 
uwarunkowaniach prawnych i kosz-
tach robót drogowych, jednolitych 
zasadach współpracy z gminami i 
miastami.  Władze regionalne i 
jednostki odpowiedzialne za popra-
wę bezpieczeństwa infrastruktury 
drogowej na trasach wojewódzkich, 
będą starały się, we współpracy z 
samorządem lokalnym, rozwiązać 
problemy podniesione na spotkaniu 
roboczym w Barcinie. W wywiadzie 
udzielonym Telewizji Lokalnej Barcin 
pan marszałek Piotr Całbecki za-
deklarował realizację zadania w la-
tach 2022-2023. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak 

poruszył  problem drogi  woje-
wódzkiej nr 251 prowadzącej do Żni-
na. W trakcie przebudowy w 2015 
roku pominięto odcinek o długości 1,1 
km od Pturka do Młodocina. Dyrektor 
departamentu Mirosław Graczyk 
odpowiedział, że trwają prace nad 
dokumentami potrzebnymi do rea-
lizacji inwestycji. Aktualnie Gmina 
Barcin oczekuje na przedłożenie 
przez ZDW w Bydgoszczy Raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. Obo-
wiązek przedłożenia raportu jako 
niezbędnego dokumentu potrzeb-
nego do wydania decyzji środo-
wiskowej nałożył Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska. Przewo-
dnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska 
podsumowując drugie w tym roku 
spotkanie samorządowców i dro-
gowców w Barcinie dotyczące drogi 
wojewódzkiej nr 254, powiedziała, że 
„jesteśmy dalej na drodze do drogi”.

Jarosław Drozdowski
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Jubileusz uniwersytetu

3 marca 2006 roku sześćdziesięciu 
siedmiu słuchaczy i kilkunastu gości 
uczestniczyło w inauguracji Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Bar-
cinie. Profesor Roman Ossowski z 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy wygłosił wykład 
„Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
życiu  osoby w okresie  późnej 
dorosłości” i wręczył słuchaczom 
indeksy. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Barcinie powstał z inicja-
tywy pana Stanisława Nowika z 
Klubu Seniora „Wrzos”. W skład 
pierwszej Rady Słuchaczy weszli 
Jerzy Kosmalski, Halina Rydlewska, 
Mirosława Wiśniewska, Bogdana 
Pieczyńska i Grażyna Konarzewska. 
Wsparcia merytorycznego i orga-
nizacyjnego udzielili Urząd Miejski w 
Barcinie,  Miejski  Dom Kultury, 

Wojewódzki Ośrodek Kultury i 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Seniora w Bydgoszczy. W latach 
2006-2019 Przewodniczącym Rady 
Słuchaczy UTW w Barcinie był pan 
Jerzy Kosmalski. Obecnie uczelnią 
kierują Przewodnicząca Zofia Jesio-
nowska, Kunegunda Jędykiewicz, 
Teresa Kubacka-Wróblewska, Geno-
wefa Jakubowska, Krystyna Maria 
Gałęzewska, Zenona Cesarz, Bożena 
Kłopocka i Alojzy Grobelny. Na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 
Barcinie wykładali specjaliści od 
prawa, historii, ekologii, medycyny, 
psychologii, psychiatrii, socjologii, 
ekonomii, filologii, etyki, muzy-
kologii, chóralistyki, geriatrii i geo-
grafii. Od 2012 roku słuchacze uczes-
tniczą w zajęciach z tańca nowo-
czesnego, informatycznych, wokal-

nych, teatralnych, malarskich, ręko-
dzielniczych i origami. W formie 
zabawy uczą się języka angielskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego. Upra-
wiają nordic walking, gimnastykę 
oraz brydża sportowego. Uniwer-
sytet dla seniorów działa przy Miej-
skim Domu Kultury w Barcinie, a jego 
filia funkcjonuje w Piechcinie. Celem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Barcinie jest aktywizacja intelek-
ualna, psychiczna, społeczna i fizycz-
na osób starszych, inspirowanie ich 
do zdobywania nowej wiedzy i umie-
jętności poprzez wykłady, odczyty, 
warsztaty, zajęcia, rajdy, wycieczki i 
spektakle.

Jarosław Drozdowski
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25-lecie 
diabetyków

10 marca 1996 roku z inicjatywy 
Henryka Oleksiewicza z Piechcina 
powstało Koło terenowe nr 15 
Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków w Barcinie. Organizacja 
zajmuje się działaniami na rzecz 
poprawy sytuacji prawnej, ekono-
micznej i zdrowotnej osób chorych na 
cukrzycę. Przez ćwierć wieku pani 
Helena Nowak-Baranowska i pan 
Zygmunt Wiśniewski prezesując 
kolejnym Zarządom Koła aktywi-
zowali środowisko diabetyków i 
wspierali społeczność lokalną w 
walce z niezakaźną epidemią XXI 
wieku i jej powikłaniami. Burmistrz 
Michał Pęziak i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Wojtkowiak w liście 
do władz i członków stowarzyszenia 
podziękowali za ułatwianie pacjen-
tom dostępu do leczenia i reha-
bilitacji, promocję zdrowia i wspie-
ranie  rozwoju edukacj i  d iabe-
tologicznej oraz integrację osób z 
niepełnosprawnościami w gminie.

Jarosław Drozdowski

Pomoc finansowa 
dla Powiatu Żnińskiego

Rada Miejska w Barcinie przezna-
czyła 270.000,00 zł na dofinanso-
wanie budowy chodnika w Pturku i 
modernizację drogi Barcin – Złotowo 
o długości 5,4 km. Rada Miejska w 
Barcinie wyraziła zgodę na udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi 
Żnińskiemu. Gmina Barcin przezna-
czy 170.000,00 zł na dofinansowanie 
realizacji zadania „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 2358C 
Łabiszyn - Pturek w miejscowości 
Pturek" oraz 100.000,00 zł  na 

dofinansowanie realizacji zadania pn. 
„Modernizacja drogi powiatowej nr 
2368C Barcin - Złotniki Kujawskie na 
odcinku Barcin - Złotowo o łącznej 
długości 5,400 km" (nowa nawie-
rzchnia asfaltowa). Dotacje celowe 
ze środków budżetu Gminy Barcin 
przekazane zostaną po zawarciu 
stosownych porozumień z Powiatem 
Żnińskim.

Jarosław Drozdowski

XX edycja Zachowaj Trzeźwy Umysł

W 2020 roku zorganizowano XX 
Złotą jubileuszową ogólnopolską 
kampanię profilaktyczno-edukacyjną 
Zachowaj Trzeźwy Umysł skierowaną 
do dzieci i młodzieży ze szkól podsta-
wowych oraz ich rodziców i opie-
kunów. Celem kampanii było kształ-
towanie wśród dzieci i młodzieży 
prozdrowotnych zachowań oraz 
wzmacnianie zasobów i umiejętności 
pozwala jących minimal izować 
sięgania po substancje psycho-
aktywne. Aleksandra Mielcarek, 
W i k t o r i a  D r e l i c h ,  W o j c i e c h 
Kluczewski i Fabian Kiszka ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Piechcinie oraz Kuba Wiśniewski ze 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu 
otrzymali wyróżnienia w indywidu-
alnym konkursie literacko-plastycz-
nym „Wehikuł czasu”. Zastępca 
Burmistrza Barcina Hubert Łukomski 

wręczył uczniom dyplomy z podzię-
kowaniami za zaangażowanie i 
nadesłaną pracę oraz książki pt. 
„Zmora doktora Melchiora” i pt. 
„Szpieg, który lubił szkolne obiady”. 
Miasto Barcin, Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych otrzymali Złote Certy-
fikaty,  jako podziękowanie za 
włączenie się szkół podstawowych w 
realizację jubileuszowej kampanii 
Zachowaj Trzeźwy Umysł realizo-
wanej pod hasłem „Dorastamy 
Asertywnie”. Od kilkunastu lat 
barciński samorząd jest częścią 
koalicji miast i gmin, które swoim 
działaniami profilaktycznymi poma-
gają młodym ludziom w tak trudnym 
dla nich okresie dorastania.

Jarosław Drozdowski
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Dokończenie ze str. 1

dokończenie na str. 6

Nowe inwestycje
W trakcie sesji Rady Miejskiej w 

dniu 26 marca 2021 r. dokonano 
zmiany w budżecie uchwalonym 
Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady 
Miejskiej w Barcinie z dnia 18 
grudnia 2020 r.  Na wniosek 
burmistrza Michała Pęziaka w 
planie wydatków na zadania 
inwestycyjne na 2021 rok wprowa-
dzono 21 nowych zadań w łącznej 
wysokości 1.967.347,12 zł:

 1. Rozbudowa drogi  wo-
jewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowro-
cław od km 59+025,64 do km 
59+821,19, polegająca na budowie 
drogi dla rowerów – 12.329,00 zł.
 2. Budowa chodnika w ciągu 
drogi  powiatowej  nr  2358C 
Łabiszyn-Pturek w miejscowości 
Pturek – 170.000,00 zł.
 3. Modernizacja drogi powia-
towej nr 2368C Barcin-Złotniki 
Kujawskie na odcinku Barcin-
Złotowo o łącznej długości 5,400 
km – 100.000,00 zł.
 4. Modernizacja drogi gmin-
nej nr 130314C na odcinku Au-
gustowo-Gulczewo o długości 
0,985 km – 8.500,00 zł.
 5. Przebudowa ul. Akacjowej 
w Barcinie (działka nr 86/26, obręb 
1 miasta Barcin) – 11.000,00 zł.
 6. Przebudowa ul. Klonowej 
w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 
miasta Barcin) – 9.500,00 zł.
 7. Przebudowa drogi wewnę-
trznej w Barcinie Wsi (działki nr 
134/41 i nr 134/58, obręb Barcin 
Wieś) – 10.700,00 zł.
 8. Dostawa i montaż centrali 
telefonicznej do Urzędu Miejskie-
go w Barcinie – 30.000,00 zł.
 9. Zakup samochodu średnie-
go gaśniczego z funkcją ratownic-
twa technicznego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Żninie – 25.000,00 zł.
 10. Modernizacja c.o. i wod.- 
kan. wraz z pracami towarzy-
szącymi w Szkole Podstawowej w 
Piechcinie – 13.000,00 zł.
 11. Modernizacja c.o. i wod.- 
kan. wraz z pracami towarzy-
szącymi w Zespole Szkół przy ul. 
Polnej w Barcinie – 13.000,00 zł.
 12. Budowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Wolice – 
21.500,00 zł.
 13. Budowa instalacji foto-
woltaicznych na budynkach uży-
teczności publicznej w Gminie 
Barcin – 1.047.558,12 zł.
 14. Budowa oświetlenia w 
Barcinie przy ul. Akacjowej – 
12.920,00 zł.
 15. Budowa oświetlenia w 
Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, 
Spokojnej i cz. ul. Podgórnej – 
16.560,00 zł.
 16. Budowa oświetlenia w 
Wolicach – 46.780,00 zł.
 17. Przebudowa i rozbudowa 
wewnętrznej instalacji gazu oraz 
instalacji c.o. i c.w.u. w budynku 
mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 
w Barcinie – 155.000,00 zł.
 18. Rozbudowa i modernizacja 
urządzeń monitoringu wizyjnego 
Gminy Barcin – 120.000,00 zł.
 19. Modernizacja systemu 
ogrzewania budynku mieszkal-
nego przy ul. 4 Stycznia 24 w 
Barcinie – 90.000,00 zł.
 20. Montaż kotła c.o. wraz ze 
stalowym kominem dymowym w 
budynku Złotowo 6 – 26.000,00 
zł.
 21. Przebudowa pomieszczeń 
sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Barcinie ul. Artylerzystów 
13 – 28.000,00 zł.

Dodatkowo w planie wydatków 

na zadania inwestycyjne na 2021 
rok dokonano zwiększeń w łą-
cznej wysokości 156.000,00 zł:
 1. Dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków zwiększono o 21.000,00 zł do 
kwoty 31.000,00 zł.
 2. Dofinansowanie wymiany 
pieca węglowego na inne źródło 
o g r z e w a n i a  z w i ę k s z o n o  o 
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  z ł  d o  k w o t y 
120.000,00 zł.
 3. Zagospodarowanie terenu 
wzdłuż ul. 11 Listopada w Piech-
cinie zwiększono o 35.000,00 zł do 
kwoty 100.000,00 zł.

Jarosław Drozdowski
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