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Dokończenie na str. 2

29 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Za nami 29 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Finał zupełnie 
inny niż te, które odbywały się 
dotychczas.  Pandemiczny czas 
sprawił, że nasze działania musiały 
zostać ograniczone i przeniesione do 
internetu. Jednak na mieszkańców 
Barcina, jak zawsze, można było 
liczyć. Razem z Państwem graliśmy w 
niedzielę, 31 stycznia, już od samego 
rana. Na ulicach miasta od wczesnych 
godzin porannych zaczęli pojawiać 
się kwestujący na rzecz 29 Finału 
WOŚP wolontariusze – w tym roku 
była to grupa 18 osób. O godzinie 
11.00 spotkaliśmy się z Państwem na 
naszym Facebooku podczas pier-
wszej odsłony naszego wielkoo-

Obraz wylicytowano za 5600 
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rkiestrowego programu. Nie zabra-
kło licytacji oraz rozmów z zapro-
szonymi gośćmi, lekarzem laryngolo-
giem Dawidem Matyniakiem, z 
którym rozmawialiśmy na temat 
laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy – czyli tematu przewo-
dniego tegorocznego Finału, Mar-
kiem Hajdyła – przedstawicielem 
grupy Morsy Barcin, który opowiadał 
o korzyściach zażywania zimnych 
kąpieli oraz zaprosił do wspólnego 
charytatywnego morsowania na 
rzecz WOŚP. Podczas programu po-
wstał obraz, przygotowany specjal-
nie na 29 Finał przez artystów zrze-
szonych w Domu Artysty w Inowro-
cławiu. To niepowtarzalne dzieło o 
wymiarach 120 x 160 cm, składające 
się 12 różnych, indywidualnie nama-
lowanych i połączonych w jedną 
całość, elementów trafiło na licytację 

i dzięki Panu Mateuszowi Rosiń-
skiemu z firmy Mattrans osiągnęło 
rekordową w historii licytacji Barcina 
kwotę 5600,00 zł. Przed Miejskim 
Domem Kultury odbywał się kier-
masz, na którym mieszkańcy Barcina 
mogli kupować gadżety 29 Finału 
WOŚP, przedmioty przekazane od 
darczyńców oraz pierogi przygo-
towane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Mamliczu, ciasto upieczone 
przez społeczność Zespołu Szkół w 
Barcinie i lokalne produkty ofero-
wane przez Strażników Kurhanu w 
Złotowie. Cały czas można było 
podziwiać fiata 125p przekazanego 
na aukcję przez firmę Kapral Car. O 
godzinie 14:00 przenieśliśmy się do 
Wolic, gdzie odbyło się charytatywne 
morsowanie. Po rozgrzewce grupa 
miłośników tych zimowych kąpieli 
zanurzyła się w jeziorze, aby nastę-

pnie uraczyć się kiełbaską z ogniska i 
– rzecz jasna – zasilić wielkoorkies-
trową puszkę. Do sieci i wirtualnego 
spotkania z Państwem wróciliśmy o 
godzinie 18:00. Na naszym profilu na 
Facebooku rozpoczęliśmy kolejną 
odsłonę naszego finałowego grania. 
Tym razem było tanecznie i koncer-
towo. Na naszej scenie zapre-
zentowali się Studio Kreacji Tańca, 
Laboratorium Piosenki, ZepsułM i 
Sierżant Baker. Pomiędzy koncer-
tami odbywały się telefoniczne 
licytacje wspomnianego wcześniej 
obrazu jak i zestawów finałowych 
gadżetów. Atmosfera, choć tylko 
wirtualnie, była niesamowita. W tym 
roku w Barcinie udało się zebrać 
kwotę 37 536,30 zł. Warto dodać, że 
sprawnym l iczeniem zajęl i  s ię 
pracownicy Banku Spółdzielczego w 
Barcinie.
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Po FormieW piątkowy wieczór odbył się 
recital Asi Nawojskiej z cyklu „Po 
Formie”. Wokalistka na scenie 
pojawiła się wraz z Klaudią Borowiec 
– wiolonczela oraz Magdaleny 
Nawojskiej – skrzypce. Artystka jest 
autorką tekstów i muzyki,  jest 
laureatką ogólnopolskich festiwali, 
m.in. Grand Prix na Festiwalu nOFFa, I 
miejsce na festiwalu „Poetycka 
Dolina”, I miejsce na 53. Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie. 
Wystartowała z debiutancka EP ” 
Kwiaty do domu” i nagrywając na 
niej autorski materiał, zamknęła w 
różnorodnych utworach swój głos, 
fortepian oraz instrumenty smyczko-
we i perkusjonalia. Gatunek jej mu-
zyki jest bez ram, dlatego kiedy siada 
przy fortepianie, nigdy nie wie, jaka 
będzie kolejna piosenka. 

Osobowości ,,Krakowskich Prezentacji”

Stanisław Dziedzic - nasz orędownik
Organizowane od wiosny 1992 r. 

przez kilkanaście lat na ziemi mo-
gileńskiej ,,Krakowskie Prezentacje” 
były doskonałą okazją do spotkań z 
wybitnymi przedstawicielami pod-
wawelskiej literatury, kultury, sztuki i 
nauki. W Mogilnie i kilkunastu miej-
scowościach naszego powiatu gościli 
m. in. Julian Kawalec, Bolesław Fa-
ron, Stanisław Bujnicki, Aleksander 
Krawczuk, Stanisław Dziedzic, Ta-
deusz Skoczek, Tadeusz Malak, Józef 
Nowak, Bogusław Sobczuk, Jan 
Poprawa, Janusz Trzebiatowski, 
Ferdynand Nawratil, Józef Dłużyk. W 
1992 r. gościem był także prof. Jan 
Miodek. Jednym z najserdeczniej 
zapamiętanych na naszej ziemi stał 
się dr Stanisław Dziedzic, długoletni 
bliski współpracownik prezydenta 
Krakowa prof. Jacka Majchrow-
skiego, od 2004 r. dyrektor Wydziału 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 
od kilku lat dyrektor Biblioteki Kra-
ków. Autor ponad tysiąca publikacji, 
w tym kilkuset o charakterze nau-
kowym. Historyk literatury i nau-
czyciel akademicki wzbogacił nie-
dawno swój imponujący dorobek 
znakomitą książką ,,Antynomie ładu i 
niezgody”. Jej podtytuł ,,Krakowskie 
studia do portretów” jest szczegó-
łową zapowiedzią zawartości obszer-
nej publikacji wyposażonej również 
w indeks nazwisk. Jak napisano we 
wstępie ta książka wyrosła z umi-
łowania ,,polskich mateczników kul-
tury”, czyli autorowi szczególnie 
bliskich, a więc sztuki, zwłaszcza 
literatury oraz polskiej tożsamości 
narodowej. Dla Stanisława Dziedzica 
,,słowiański Rzym” to nie tylko za-
bytkowe budowle oraz nagroma-
dzone dzieła sztuki i pamiątki histo-
ryczne. Dla niego to przede wszys-
tkim ludzie, twórcy owych material-
nych cudowności i sami stanowiący 
niezwykle interesujące obiekty, god-
ne studiowania i utrwalania w języku. 
Trudno nie dostrzec, iż Stanisław 
Dziedzic troszczy się o Kraków nie tyl-
ko jako perfekcyjny badacz literatury i 

publicysta, ale również jako ceniony 
działacz stowarzyszeń zabiegających 
o ochronę wspaniałego dziedzictwa 
narodowego. Dziedzic był też inicja-
torem ,,Nocy Muzeów”, nocnych 
imprez poetyckich, jazzowych, 
teatralnych, Nocy ,,Cracovia Sacra”. 
W minionym ćwierćwieczu dominu-
jącym tematem zainteresowań Dzie-
dzica stała się twórczość Jana Pawła 
II. Bardzo okazale potwierdził to 
perfekcyjnie przygotowaną publi-
kacją m. in. jego ,,Psałterza Dawi-
dów”. W najnowszej książce ,,Anty-
nomie ładu i niezgody” Dziedzic 
poświęcił wielkiemu rodakowi aż 
dwa rozdziały: ,,Pokłady Bożego ładu 
w młodzieńczej poezji Karola Wojty-
ły” i ,,Język młodego Karola Wojty-
ły”.

Dr Stanisław Dziedzic od pier-
wszej wizyty w Mogilnie jest niestru-
dzonym orędownikiem naszego re-
gionu i niezawodnym przyjacielem 
wielu naszych rodaków. W 2003 r. po 
spotkaniu w Szkole Podstawowej we 
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Wszedniu Dziedzic obiecał, że jeśli 
młodzież tej szkoły wybierze się do 
Krakowa, to on chętnie wcieli się w 
rolę podwawelskiego przewodnika. 
Jak można było się spodziewać 
wywiązał się z niej znakomicie. Po 
powrocie z wycieczki uczniowie mieli 
opisać swoje najciekawsze przeżycia 
z wyprawy do dawnej stolicy. Jeden z 
uczniów napisał wówczas m. in.: 
,,Zwiedzaliśmy klasztor Benedykty-
nów w Tyńcu, Wawel, Kościół Maria-
cki i…dyrektora Dziedzica.” Na spot-
kaniu w Mogilnie godny ,,zwiedza-
nia” prelegent został zaprezento-
wany, zresztą w pełni zasłużenie, 
jako wybitna postać krakowskiej 
kultury. Tuż po ciekawym spotkaniu 
jedna z usatysfakcjonowanych mogil-
nianek opisała swój zachwyt w liście 
zaadresowanym skrótowo: Pan dy-
rektor Stanisław Dziedzic - Kraków. 
Po k i lku dniach l ist  wróci ł  do 
nadawcy. Oburzona tym faktem 
mogilnianka po burzliwej interwencji 
nerwowo dziwiła się, że mogileńska 
poczta nie potrafi dostarczyć listu tak 
wybitnej i znanej osobie w Krakowie. 
W kwietniu 2002 r. Jacek Kraśny 
zorganizował partnerski wyjazd gru-
py przedsiębiorców naszego regionu 
do słowackiego Martina. Ich droga 
wiodła oczywiście przez Kraków, a tu 
czekał Stanisław Dziedzic. Oprowa-
dziwszy mogileńskich gości po ka-
tedrze wawelskiej nasz przyjaciel 
zaprosił ich do okazałej siedziby Ra-
dia Kraków, gdzie wówczas pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora. Przed 
dalszą podróżą goście skorzystali ze 
smacznego obiadu w radiowej re-
stauracji, mile wspominając serde-
czne spotkanie z wybitnym krako-
wianinem, wielce zasłużonym miło-
śnikiem i orędownikiem naszego 
regionu.

                                    
Stanisław Kaszyński

Nowe książki w bibliotekach 
Zespołu Szkół w Barcinie

Dzięki wnioskom złożonym w 
ubiegłym roku naszej szkole udało się 
pozyskać fundusze z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa - 
priorytet 3. Szkoła podstawowa 
dysponowała kwotą 15 000 zł przy 3 
000 zł wkładu własnego organu 
prowadzącego, natomiast liceum 
otrzymało 3 100 zł przy wkładzie 
organu prowadzącego w wysokości 
620 zł. Sumy te umożliwiły zakup 984 
pozycji - lektur oraz nowości wyda-

wniczych pozostających w sferze 
zainteresowań uczniów. Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 
został uchwalony przez Radę Mini-
strów na lata 2016 - 2020, aby popra-
wić stan czytelnictwa w Polsce. 
Wchodzący w jego skład priorytet 3 
ma na celu rozwijanie zainteresowań 
uczniów poprzez promowanie i 
wspieranie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości  wydawniczych. 

Uczniowie liceum przygotowali 
recenzje polecające kilka nowości, 
które pojawiły się w naszej biblio-
tece. Mamy nadzieję, że każdy z was 
znajdzie dla siebie coś ciekawego. 

                                        
Halina Pietrzak                                                                                                                                                             

Joanna Kranc

 Igrzyska śmierci
Suzanne Collins jest autorką 

powieści pt „ Igrzyska śmierci”. 
Powieść ta ukazała się 14 września 
2008 roku w Stanach Zjednoczonych. 
Collins pisząc książkę dla młodzieży z 
gatunku science fiction, wykazała się 
ogromnym talentem pisarskim. 
Świadczy o tym m.in. to, że „Igrzyska 
śmierci” przez wiele tygodni utrzy-
mywały się na liście bestsellerów 
New York Timesa. Główną bohaterką 
powieści jest Katniss Everdeen. Nie 
ma ona łatwego życia, jest obywa-
telką państwa Panem podzielonego 
na dwanaście dystryktów. Katniss 
mieszka w dwunastym najbiedniej-
szym dystrykcie, w którym bieda jest 
tak dotkliwa, że ludzie giną z głodu. 
Jedynym wydarzeniem państwowym 
jakie się tam odbywa są doroczne 
dożynki, podczas , których z każdego 
dystryktu zostają wybrane dwie 
osoby, (chłopak i dziewczyna) które 
walczą na śmierć i życie w Głodowych 

Igrzyskach. Autorka w swojej książce 
porusza bardzo ważny problem 
dotyczący totalitarnej władzy oraz 
wpływu mediów na nasze życie. 
Powieść ta w swojej ciekawej fabule 
doskonale ukazuje jak telewizja 
potrafi manipulować ludźmi, co 
skłania nas do refleksji, czy w naszej 
rzeczywistości nie jest podobnie. 
Collins stworzyła bardzo różnoro-
dnych bohaterów, co zrobiło na mnie 
ogromne wrażenie. Pokazują oni nam 
różne strony życia. Z jednej strony 
Katniss, która pomimo przeciwności 
losu i niedostatku jest w stanie zrobić 
wszystko dla swojej rodziny. Autorka 
przedstawia także beztroskie życie 
innych bohaterów, którym niczego w 
życiu nie braknie. Warto sięgnąć po tą 
książkę, ponieważ ma naprawdę 
niesamowitą fabułę, a dokładne 
opisy wydarzeń pozwalają nam 
razem z bohaterami przeżywać 
chwile pełne grozy i niebezpie-

czeństw.
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dokończenie ze str. 5
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Illuminae
Tytuł „Illuminae" to powieść 

science fiction Amie Kaufman i Jay 
Kristoff, wydana 20 października w 
2015 roku. Historia została osadzona 
w XXVI wieku, a dokładnie w 2575 
roku. Miejsce fabuły to kolonia 
Kerenza, która została założona 
przez megakorporację KWU, której 
celem było założenie osady tylko po 
to, by wydobywać nielegalnie, rzadki 
i  cenny surowiec Hermium. Na 
początku poznajemy dwie główne 
postacie, Kady Grant oraz Ezrę 
Mansona. Spotkanie czytelnika z 
bohaterami zaczyna się dość niekom-
fortowo, gdyż Kady zrywa z Ezrą. Już 
w tym momencie historia zaciekawia 
swoją fabułą, ponieważ chcemy się 
dowiedzieć więcej o tym, co się 
pomiędzy nimi wydarzyło. Kontynu-
ując przygodę z lekturą, dowiad-
ujemy się o inwazji wrogów na 
kolonię, za którą stoi BeiTech. Giną 

ludzie, a jedyni, którzy ocaleli, zostają 
e w a k u o w a n i  t r z e m a  s t a t k a m i 
kosmicznymi, Aleksander, Hypatia 
oraz Copernicus. Nasi bohaterowie 
trafiają na nieszczęście na pokłady 
dwóch różnych pojazdów kos-
micznych, Kady do Hypati, a Ezra na 
Copernicusa. W momencie kiedy 
opuszczają one planetę, w pościg za 
nimi udaje się pancernik Lincoln. 
Sytuacja na pokładach ocalałych 
statków nie sprzyja bohaterom. Na 
Copernicusie rozprzestrzenia się 
ś m i e r t e l n a  e p i d e m i a  w i r u s a , 
natomiast nad Aleksandrem władzę 
przejmuje sztuczna inteligencja 
AIDAN, która nie jest skora do 
współpracy z ocalałymi. Kady, która 
okazuje się być dobrze zorientowana 
w tematach hackowania, wchodzi do 
bazy danych statków, odkrywając 
tym samym niewygodną prawdę. 
Powieść „Illuminae" zaciekawiła 

mnie, mimo tego, że nie jestem 
fanem gatunku science fiction. 
Książka dodatkowo urzekła mnie 
nietypową narracją w postaci tajnych 
raportów wojskowych, e-mail i , 
planów i schematów oraz odczytów z 
procesorów komputerowych. Ta 
kreatywna i niecodzienna forma 
przykuwa uwagę nawet tych, którzy 
na co dzień nie obcują z literaturą. 
Według mnie „I l luminae" jest 
wyjątkową pozycją i poleciłbym ją 
innym, niekoniecznie miłośnikom 
gatunku. Ta powieść niesie z sobą 
powiew świeżości, dlatego warto po 
nią sięgnąć.

          
Kacper Pałęcki II LO

Harry Potter 
i przeklęte 
dziecko
S y n  H a r r e g o  P o t t e r a  -  A l b u s 
zaprzyjaźnia się ze Scorpiusem - 
dzieckiem Dracona Malfoya. Ich 
z n a j o m o ś ć  z a c z y n a  s i ę  j u ż  w 
ekspresie Hogwart, gdzie czują 
między sobą charakterystyczną nić 
porozumienia .  Ich  przygody  i 
doświadczenia, mimo iż przeżywają 
je w świecie magii J.K. Rowling, i tak 
są zaskakująco aktualne. Poruszane 
są między innymi problemy rodzinne 
czy śmierć bliskich. Ten drugi wątek 
wywiązuje się z rozmowy z Amosem 
Diggorym niemogącym pogodzić się 
ze stratą swojego „Pięknego syna” 
jakim był Cedrik. Skłania to Albusa do 
podjęcia fatalnej próby zmiany biegu 
historii, która doprowadza w końcu 
d o  o d r o d z e n i a  Vo l d e m o r t a  i 
zniknięcia jego samego. Igranie z 
czasem jest bardzo niebezpieczne i 
przez to ujawniają s ię kolejne 
problemy, takie jak Dziecko samego 

samego Czarnego Pana chcące 
odszukać ojca i doprowadzić go do 
władzy, bez potrzeby spełniania 
przepowiedni o chłopcu, który 
przeżył. Książka wciąga i mimo, że 
jest pisana jako dramat czyta się ją 
równie ciekawie, co inne części 
cyklu. Dzięki niej możemy lepiej 
poznać bohaterów takich jak 
Severus Snape czy Hermiona 
Granger. Możemy odkryć i uczyć się 
więcej o ich losach oraz dostrzegać 
podobieństwa do naszego świata. 
Książka opowiada o sile przyjaźni, 
szczególnie w młodym wieku, o 
skutkach podejmowanych decyzji i o 
tym jak ważna w życiu jest rodzina. 
Serdecznie ją polecam - historię, 
która wydarzyła się dziewiętnaście 
lat po bitwie o Hogwart. 

                                                                                                                                     
Oliwia  I LO
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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 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

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. Lotników 13, 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 

Początek rewitalizacji osiedla

W poniedziałek, 25 stycznia 
2021 roku, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe FRAXINUS 
Spółka z o. o. z Gniezna rozpo-
częła realizację zadania pn. 
„Rewitalizacja centrum osiedla w 
Barcinie”. Termin zakończenia 
prac o wartości 3.280.000,00 zł 
o k r e ś l o n o  w  u m o w i e  n a 
31.07.2021r. Inwestycja polega na 
zagospodarowaniu terenu w 
otoczeniu Urzędu Miejskiego, 
Miejskiego Domu Kultury, Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Domu Dziennego 
Pobytu „Zacisze”, Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej oraz Biblioteki Publi-

cznej Miasta i Gminy Barcin im. 
J a k u b a  Wo j c i e c h o w s k i e g o . 
Pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją wielo-
branżowych robót budowlanych, 
zlecono za 44.895,00 zł Biuru 
Usług Budowlanych Macieja 
Polcyna z Łabiszyna. Projekt 
„Rewitalizacja centrum osiedla w 
Barcinie” jest realizowany z 
dofinansowaniem ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 6. Solidarne społe-
czeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działania 6.2 Rewitalizacja obsza-
rów miejskich i ich obszarów 
funkcjonalnych, Schemat: Inwe-

stycje z zakresu rewitalizacji 
obszarów miejskich w ramach 
polityki terytorialnej, w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Je go  c a ł k o w i t a  w a rt o ś ć  t o 
2.930.465,00 zł a przed anekso-
waniem umowy dofinasowanie 
wynosi 1.973.878,00 zł ze środ-
ków unijnych i 321.103,53 zł z 
budżetu państwa.

Jarosław Drozdowski
fot. Joanna Bejma
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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 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

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. Lotników 13, 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 

Początek rewitalizacji osiedla

W poniedziałek, 25 stycznia 
2021 roku, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe FRAXINUS 
Spółka z o. o. z Gniezna rozpo-
częła realizację zadania pn. 
„Rewitalizacja centrum osiedla w 
Barcinie”. Termin zakończenia 
prac o wartości 3.280.000,00 zł 
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Zdrowotnej oraz Biblioteki Publi-

cznej Miasta i Gminy Barcin im. 
J a k u b a  Wo j c i e c h o w s k i e g o . 
Pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją wielo-
branżowych robót budowlanych, 
zlecono za 44.895,00 zł Biuru 
Usług Budowlanych Macieja 
Polcyna z Łabiszyna. Projekt 
„Rewitalizacja centrum osiedla w 
Barcinie” jest realizowany z 
dofinansowaniem ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 6. Solidarne społe-
czeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działania 6.2 Rewitalizacja obsza-
rów miejskich i ich obszarów 
funkcjonalnych, Schemat: Inwe-

stycje z zakresu rewitalizacji 
obszarów miejskich w ramach 
polityki terytorialnej, w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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waniem umowy dofinasowanie 
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Ogólnopolski ranking samorządów
W połowie stycznia br. Związek 

Powiatów Polskich na stronie 
internetowej i profilu społeczno-
ściowym na Facebooku opubli-
kował wyniki Ogólnopolskiego 
rankingu powiatów i gmin za 2020 
rok. W kategorii „Gminy miejskie i 
miejsko-wiejskie” Barcin zajął 9 
miejsce i zdobył tytuł laureata. 
Ogólnopolski Ranking Gmin i 
Powiatów to bezpłatny i dobro-
wolny konkurs prowadzony w po-
dziale na sześć kategorii jednostek 
samorządu terytorialnego, które 
są oceniane w dziesięciu grupach 
tematycznych: 
   działania proinwestycyjne i 

prorozwojowe; 
   rozwiązania poprawiające 

jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jst; 

   rozwój społeczeństwa 
informacyjnego; 

   rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego; 

   umacnianie systemów za-

rządzania bezpieczeństwem 
informacji; 

   promocja rozwiązań z za-
kresu ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej; 

   wspieranie działań na 
rzecz gospodarki rynkowej; 

   promocja rozwiązań eko-
energetycznych i proekolo-
gicznych; 

   współpraca  kra jowa i 
międzynarodowa; 

   działania promocyjne.
Ranking jest aktualizowany na 
bieżąco przez ekspertów i trwa 
przez cały rok. Barcin po raz 12 
znalazł się w czołowej dziesiątce 
gmin. W Rankingu Powiatów od 
60 tys. do 120 tys. mieszkańców 
P o w i a t  Ż n i ń s k i  z o s t a ł  s k l a -
syfikowany na 23 miejscu. Hono-
rowy tytuł Dobry Polski Samorząd 
2020 zdobyły  Powiat  Augu-
stowski, Powiat Słupski, Powiat 
Kielecki, Miasto Nowy Sącz, Mia-
sto Płońsk i Gmina Chełmiec. Zwią-

zek Powiatów Polskich jest silną i 
powszechną organizacją, zrzesza-
jącą 304 samorządy powiatowe, 
dzięki czemu posiada odpowie-
dnio mocny mandat do odwa-
żnego reprezentowania środo-
wiska powiatowego na szczeblu 
regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym. 

Jarosław Drozdowski

O drodze wojewódzkiej nr 254 w Barcinie

Z inicjatywy Przewodniczącej 
Sejmiku Elżbiety Piniewskiej oraz 
Burmistrza Michała Pęziaka do 
Barcina przyjechali przedstawiciele 
władz samorządowych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. W 
spotkaniu poświęconym przebu-
dowie drogi wojewódzkiej nr 254 
Brzoza – Wylatowo uczestniczyli 
W i c e m a r s z a ł e k  Wo j e w ó d z t w a 
Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew 
Sosnowski, Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Magdalena Łośko, 
Radny Sejmiku Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Wojciech Szczęsny, 
Naczelnik Wydziału Organizacji i 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
Grzegorz Piątek oraz zdalnie Dyrek-
tor Departamentu Infrastruktury 
Drogowej w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu Mirosław Graczyk i 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Bydgoszczy Przemysław 
Dąbrowski. W dyskusji o kluczowej 
dla miasta inwestycji Burmistrza 
Michała Pęziaka wspierali Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Barcinie 
Janusz Wojtkowiak, Zastępca Bur-
mistrza Barcina Hubert Łukomski, 
Wiceprzewodniczący Paweł Rataj-
czak, Kierownik Robert Szafrański i 
Jacek Staszak z Referatu Inwestycji, 
Remontów i Dróg oraz Kierownik 
Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnę-
trznych Grzegorz Smoliński. Wizytę 
rozpoczęto od przejazdu odcinkiem 
DW 254 biegnącym przez miasto aż 
do granicy z Gminą Dąbrowa Mo-
gileńska. Ten odcinek drogi nie został 
ujęty do przebudowy w ramach 
ogłoszonego już przetargu, po-
nieważ zakres zadania do realizacji 
kończy się przed mostem na rzece 
Noteć od strony Bydgoszczy. Władze 
Gminy Barcin zabiegają o to, aby 
została także wykonana moder-
nizacja 3 km DW 254 w granicach 
miasta i gminy. Przy okazji prze-
budowy drogi mają powstać ciągi 
piesze wzdłuż tzw. Obwodnicy, ulicy 
Pakoskiej i Mogileńskiej, najważ-
niejsze dla miasta rozwiązanie 

problemów komunikacyjnych, czyli 
rondo na tzw. Rydzku oraz zjazd z 
lewoskrętem na tereny inwestycyjne 
za przejazdem kolejowym w kierunku 
Mogilna i ciąg pieszy w kierunku 
Szczepanowa do zjazdu na Wolice 
Górne. Wszystkie te oczekiwania 
zostały zaprezentowane podczas 
przejazdu z gośćmi z Torunia. Po wizji 
lokalnej w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Wicemarszałek Zbigniew 
Sosnowski i Dyrektor ZDW Przemy-
sław Dąbrowski poinformowali o 
aktualnym stanie realizacji zadania 
„Przebudowa wraz z rozbudową 
drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – 
Łabiszyn – Barcin – Mogilno – 
Wylatowo”. Wyłoniono wykonawcę i 
trwają prace projektowe na odcinku 
o długości 13,2 km od przejazdu 
kolejowego w Brzozie do Łabiszyna. 
Ogłoszony jest przetarg na prace 
projektowo-budowlane dla 9,1 km 
odcinka z Łabiszyna do ul. Dąbro-
wieckiej w Barcinie. Dwa pierwsze 
etapy inwestycji realizowane są w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” z 
dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014-2020. Ostatnim etapem inwes-
tycji będzie przebudowa 20 km trasy 
z Barcina, przez Mogilno, do Wyla-
towa. Samorządowcy i drogowcy 
zastanawiali się w Barcinie, jak 
r o z w i ą z a ć  g ł ó w n y  p r o b l e m 
komunikacyjny miasta, jakim jest 
kompleksowa modernizacja drogi 
wojewódzkiej nr 254 (most, obwo-
dnica, ul. Pakoska i ul. Mogileńska) i 
poprawa bezpieczeństwa w gra-
nicach administracyjnych Barcina. 
Dyskutowano o sytuacji finansowej 
samorządów, możliwościach sfi-
nansowania zadania przez woje-
wództwo i współfinansowania przez 
gminę. Gmina Barcin deklaruje udział 
finansowy w tej inwestycji polegający 
na tym, że miasto sfinansuje wykup 
gruntów pod budowę ciągów pie-
szych, tam gdzie nie będzie możli-
w o ś c i  i c h  b u d o w y  w  p a s i e 

drogowym. Władze gminy deklarują 
sfinansowanie w 60% kosztów bu-
dowy ciągów pieszych od Augustowa 
zaczynając a na Wolicach kończąc. 
Wynika to z potrzeb zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom, prze-
de wszystkim wsi leżących wzdłuż 
DW 254, oraz z przekonania, że jeśli 
teraz nie włączymy się w to zadanie 
przy okazji przebudowy, to na długie 
lata ten problem nie zostanie 
r o z w i ą z a n y .  N a s i  R a d n i , 
przedstawiciele w Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego, 
pani Elżbieta Piniewska oraz pan 
Wojciech Szczęsny zadeklarowali 
swoje wsparcie pomysłu wydłużenia 
przebudowy o 3 km DW 254 tak, aby 
zakończyła się ona na południowej 
granicy Gminy Barcin. Władze miasta i 
mieszkańcy bardzo na to wsparcie i 
skuteczne zabezpieczenie środków 
w budżecie województwa liczą. 
Zaplanowano kolejne robocze 
spotkanie i lobbing regionalny i 
parlamentarny. Wizytę w Barcinie  
zakończyła prezentacja w Miejskim 
Domu Kultury filmu o rewitalizacji 
barcińskiej  starówki,  Góry św. 
Wojciecha i traktu spacerowego na 
Notecią, pokazującego, jak w ciągu 
dekady dzięki środkom unijnym na 
rewitalizację zmienił się Barcin i co 
obejmuje rozpoczęta właśnie w dniu 
wizyty rewitalizacja centrum osiedla.

Jarosław Drozdowski
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Ogólnopolski ranking samorządów
W połowie stycznia br. Związek 

Powiatów Polskich na stronie 
internetowej i profilu społeczno-
ściowym na Facebooku opubli-
kował wyniki Ogólnopolskiego 
rankingu powiatów i gmin za 2020 
rok. W kategorii „Gminy miejskie i 
miejsko-wiejskie” Barcin zajął 9 
miejsce i zdobył tytuł laureata. 
Ogólnopolski Ranking Gmin i 
Powiatów to bezpłatny i dobro-
wolny konkurs prowadzony w po-
dziale na sześć kategorii jednostek 
samorządu terytorialnego, które 
są oceniane w dziesięciu grupach 
tematycznych: 
   działania proinwestycyjne i 

prorozwojowe; 
   rozwiązania poprawiające 

jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jst; 

   rozwój społeczeństwa 
informacyjnego; 

   rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego; 

   umacnianie systemów za-

rządzania bezpieczeństwem 
informacji; 

   promocja rozwiązań z za-
kresu ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej; 

   wspieranie działań na 
rzecz gospodarki rynkowej; 

   promocja rozwiązań eko-
energetycznych i proekolo-
gicznych; 

   współpraca  kra jowa i 
międzynarodowa; 

   działania promocyjne.
Ranking jest aktualizowany na 
bieżąco przez ekspertów i trwa 
przez cały rok. Barcin po raz 12 
znalazł się w czołowej dziesiątce 
gmin. W Rankingu Powiatów od 
60 tys. do 120 tys. mieszkańców 
P o w i a t  Ż n i ń s k i  z o s t a ł  s k l a -
syfikowany na 23 miejscu. Hono-
rowy tytuł Dobry Polski Samorząd 
2020 zdobyły  Powiat  Augu-
stowski, Powiat Słupski, Powiat 
Kielecki, Miasto Nowy Sącz, Mia-
sto Płońsk i Gmina Chełmiec. Zwią-

zek Powiatów Polskich jest silną i 
powszechną organizacją, zrzesza-
jącą 304 samorządy powiatowe, 
dzięki czemu posiada odpowie-
dnio mocny mandat do odwa-
żnego reprezentowania środo-
wiska powiatowego na szczeblu 
regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym. 

Jarosław Drozdowski

O drodze wojewódzkiej nr 254 w Barcinie

Z inicjatywy Przewodniczącej 
Sejmiku Elżbiety Piniewskiej oraz 
Burmistrza Michała Pęziaka do 
Barcina przyjechali przedstawiciele 
władz samorządowych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. W 
spotkaniu poświęconym przebu-
dowie drogi wojewódzkiej nr 254 
Brzoza – Wylatowo uczestniczyli 
W i c e m a r s z a ł e k  Wo j e w ó d z t w a 
Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew 
Sosnowski, Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Magdalena Łośko, 
Radny Sejmiku Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Wojciech Szczęsny, 
Naczelnik Wydziału Organizacji i 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
Grzegorz Piątek oraz zdalnie Dyrek-
tor Departamentu Infrastruktury 
Drogowej w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu Mirosław Graczyk i 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Bydgoszczy Przemysław 
Dąbrowski. W dyskusji o kluczowej 
dla miasta inwestycji Burmistrza 
Michała Pęziaka wspierali Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Barcinie 
Janusz Wojtkowiak, Zastępca Bur-
mistrza Barcina Hubert Łukomski, 
Wiceprzewodniczący Paweł Rataj-
czak, Kierownik Robert Szafrański i 
Jacek Staszak z Referatu Inwestycji, 
Remontów i Dróg oraz Kierownik 
Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnę-
trznych Grzegorz Smoliński. Wizytę 
rozpoczęto od przejazdu odcinkiem 
DW 254 biegnącym przez miasto aż 
do granicy z Gminą Dąbrowa Mo-
gileńska. Ten odcinek drogi nie został 
ujęty do przebudowy w ramach 
ogłoszonego już przetargu, po-
nieważ zakres zadania do realizacji 
kończy się przed mostem na rzece 
Noteć od strony Bydgoszczy. Władze 
Gminy Barcin zabiegają o to, aby 
została także wykonana moder-
nizacja 3 km DW 254 w granicach 
miasta i gminy. Przy okazji prze-
budowy drogi mają powstać ciągi 
piesze wzdłuż tzw. Obwodnicy, ulicy 
Pakoskiej i Mogileńskiej, najważ-
niejsze dla miasta rozwiązanie 

problemów komunikacyjnych, czyli 
rondo na tzw. Rydzku oraz zjazd z 
lewoskrętem na tereny inwestycyjne 
za przejazdem kolejowym w kierunku 
Mogilna i ciąg pieszy w kierunku 
Szczepanowa do zjazdu na Wolice 
Górne. Wszystkie te oczekiwania 
zostały zaprezentowane podczas 
przejazdu z gośćmi z Torunia. Po wizji 
lokalnej w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Wicemarszałek Zbigniew 
Sosnowski i Dyrektor ZDW Przemy-
sław Dąbrowski poinformowali o 
aktualnym stanie realizacji zadania 
„Przebudowa wraz z rozbudową 
drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – 
Łabiszyn – Barcin – Mogilno – 
Wylatowo”. Wyłoniono wykonawcę i 
trwają prace projektowe na odcinku 
o długości 13,2 km od przejazdu 
kolejowego w Brzozie do Łabiszyna. 
Ogłoszony jest przetarg na prace 
projektowo-budowlane dla 9,1 km 
odcinka z Łabiszyna do ul. Dąbro-
wieckiej w Barcinie. Dwa pierwsze 
etapy inwestycji realizowane są w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” z 
dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014-2020. Ostatnim etapem inwes-
tycji będzie przebudowa 20 km trasy 
z Barcina, przez Mogilno, do Wyla-
towa. Samorządowcy i drogowcy 
zastanawiali się w Barcinie, jak 
r o z w i ą z a ć  g ł ó w n y  p r o b l e m 
komunikacyjny miasta, jakim jest 
kompleksowa modernizacja drogi 
wojewódzkiej nr 254 (most, obwo-
dnica, ul. Pakoska i ul. Mogileńska) i 
poprawa bezpieczeństwa w gra-
nicach administracyjnych Barcina. 
Dyskutowano o sytuacji finansowej 
samorządów, możliwościach sfi-
nansowania zadania przez woje-
wództwo i współfinansowania przez 
gminę. Gmina Barcin deklaruje udział 
finansowy w tej inwestycji polegający 
na tym, że miasto sfinansuje wykup 
gruntów pod budowę ciągów pie-
szych, tam gdzie nie będzie możli-
w o ś c i  i c h  b u d o w y  w  p a s i e 

drogowym. Władze gminy deklarują 
sfinansowanie w 60% kosztów bu-
dowy ciągów pieszych od Augustowa 
zaczynając a na Wolicach kończąc. 
Wynika to z potrzeb zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom, prze-
de wszystkim wsi leżących wzdłuż 
DW 254, oraz z przekonania, że jeśli 
teraz nie włączymy się w to zadanie 
przy okazji przebudowy, to na długie 
lata ten problem nie zostanie 
r o z w i ą z a n y .  N a s i  R a d n i , 
przedstawiciele w Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego, 
pani Elżbieta Piniewska oraz pan 
Wojciech Szczęsny zadeklarowali 
swoje wsparcie pomysłu wydłużenia 
przebudowy o 3 km DW 254 tak, aby 
zakończyła się ona na południowej 
granicy Gminy Barcin. Władze miasta i 
mieszkańcy bardzo na to wsparcie i 
skuteczne zabezpieczenie środków 
w budżecie województwa liczą. 
Zaplanowano kolejne robocze 
spotkanie i lobbing regionalny i 
parlamentarny. Wizytę w Barcinie  
zakończyła prezentacja w Miejskim 
Domu Kultury filmu o rewitalizacji 
barcińskiej  starówki,  Góry św. 
Wojciecha i traktu spacerowego na 
Notecią, pokazującego, jak w ciągu 
dekady dzięki środkom unijnym na 
rewitalizację zmienił się Barcin i co 
obejmuje rozpoczęta właśnie w dniu 
wizyty rewitalizacja centrum osiedla.

Jarosław Drozdowski
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Dotacje celowe dla ośrodka zdrowia
21 stycznia 2021 roku burmistrz 

Michał Pęziak i dyrektor Alicja 
Wiczewska podpisali  umowy 
dotyczące przekazania dotacji 
celowych na świadczenie porad 
diabetologicznych dla mieszkań-
ców oraz świadczenie usług 
psychiatrycznych dla dzieci. W 
ciągu 30 dni Gmina Barcin prze-
każe Samodzie lnemu Publ i -
cznemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej w Barcinie  51.600,00 zł na 
p o r a d n i ę  d i a b e t o l o g i c z n ą  i 
24.600,00 zł na usługi psychiatry-
czne. Środki przeznaczone zosta-
ną na świadczenie usług, obsługę i 
badania diagnostyczne. Miesz-
kańcy miasta i gminy Barcin w 
okresie od 22 stycznia do 31 gru-
dnia 2021 roku będą mieli zape-
wniono specjalistyczne wsparcie 
w zakresie diabetologii i psychia-
trii dziecięcej. 

Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin najlepsza w samospisie
W ramach promocji Powszech-

nego Spisu Rolnego 2020 zorga-
nizowano „Konkurs Prezesa GUS 
na gminę o najwyższym odsetku 
spisanych gospodarstw rolnych w 
kanale samospisu”. W woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 1 
miejsce zajęła Gmina Barcin. W 
połowie stycznia br. Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Byd-
goszczy dr Wiesława Gierańczyk 
podziękowała Burmistrzowi 
Barcina Michałowi Pęziakowi oraz 
członkom Gminnego Biura Spiso-
wego za zaangażowanie w przy-
gotowanie, promowanie i realiza-
cję działań związanych z samos-
pisem. Wyniki Konkursu Prezesa 
GUS w województwie kujawsko-
pomorskim

 1. Miejsce 1 gmina miejsko-
wiejska Barcin, powiat żniński
 2. Miejsce 2 gmina wiejska 
Lubiewo, powiat tucholski
 3. Miejsce 3 gmina wiejska 
Dobrcz, powiat bydgoski
 4. Miejsce 4 gmina miejsko-
wiejska Kcynia, powiat nakielski
 5. Miejsce 5 gmina wiejska 
Chełmno, powiat chełmiński
 6. Nagroda specjalna gmina 
miejsko-wiejska Łabiszyn, powiat 
żniński
Laureaci konkursu, którego celem 
było zachęcenie jak największej 
l iczby użytkowników gospo-
darstw rolnych do dokonywania 
s a m o s p i s u  i n t e r n e t o w e g o 
prowadzonego za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji 

dostępnej na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Statysty-
cznego, otrzymają wartościowe 
nagrody w postaci sprzętu kom-
puterowego.

Jarosław Drozdowski

Jubileusz dyrektor biblioteki

1 stycznia 2021 roku pani Gra-
żyna Szafraniak obchodziła jubi-
leusz 30.lecia pracy zawodowej na 
stanowisku Dyrektora Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. 
Jakuba Wojciechowskiego w Bar-
cinie. Kilka dni później Burmistrz 
Michał Pęziak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak 
i Zastępca Burmistrza Hubert 
Łukomski odwiedzili jubilatkę z 
gratulacjami i kwiatami. W oko-
licznościowym adresie samorzą-

dowcy podziękowali pani Graży-
n i e  S z a f r a n i a k  z a  m n o g o ś ć 
in ic jatyw kultura lno-eduka-
cyjnych, poszukiwanie nowych 
sposobów kontaktu z czytel-
nikami, kreowanie nieszablo-
nowych rozwiązań podnoszących 
poziom czytelnictwa, inspiro-
wanie mieszkańców do rozwijania 
i zaspokajania potrzeb czytel-
niczych i informacyjnych oraz siłę 
oddziaływania na życie kulturalne 
regionu. W 2020 roku charaktery-

styczne dla barcińskiej książnicy 
połączenie historii, tradycji i 
nowoczesności, przyniosło pla-
cówce tytuł „Mistrza Promocji 
Czytelnictwa 2019” oraz 3 miejsce 
w Polsce i 1 w regionie w X Rankin-
gu Bibliotek Instytutu Książki i 
„Rzeczpospolitej”, a pani Grażyna 
Szafraniak otrzymała Nagrodę 
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.

Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin – wrota do Pałuk
Gmina Barcin zakończyła rea-

lizację projektu „Promocja obszaru 
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w 
tym Gminy Barcin  poprzez wydanie 
publikacji albumowej, kolorowanki, 
zakup zestawu kredek i toreb 
ekologicznych” w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Album 
„Gmina Barcin – wrota do Pałuk” (w 

wersji polsko-angielskiej) oraz 
kolorowanka „Poznaj i pokoloruj. 
Gmina Barcin - wrota do Pałuk” (do 
której załączony jest zestaw kre-
dek),  promują obszar LGD Pałuki 
Wspólna Sprawa, a w szczególności 
prezentują Gminę Barcin. Torba jest 
pojemna, trwała i w zawsze mod-
nym czarnym kolorze (do każdej 
załączone są zasady segregacji 
odpadów komunalnych w Gminie 
Barcin). Przypominamy, że ko-
rzystanie z toreb wielokrotnego 
użytku jest korzystniejsze dla 

środowiska niż używanie rekla-
mówek plastikowych/ foliówek 
(krótszy okres rozkładu, wytrzy-
małość, oszczędność – możliwość 

długiego użytkowania). Osoby 
zainteresowane mogą otrzymać 
album, kolorowankę z zestawem 
kredek, torbę materiałową na 
zakupy w Miejskim Domu Kultury 
w Barcinie.

Beata Wyszyńska
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Dotacje celowe dla ośrodka zdrowia
21 stycznia 2021 roku burmistrz 

Michał Pęziak i dyrektor Alicja 
Wiczewska podpisali  umowy 
dotyczące przekazania dotacji 
celowych na świadczenie porad 
diabetologicznych dla mieszkań-
ców oraz świadczenie usług 
psychiatrycznych dla dzieci. W 
ciągu 30 dni Gmina Barcin prze-
każe Samodzie lnemu Publ i -
cznemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej w Barcinie  51.600,00 zł na 
p o r a d n i ę  d i a b e t o l o g i c z n ą  i 
24.600,00 zł na usługi psychiatry-
czne. Środki przeznaczone zosta-
ną na świadczenie usług, obsługę i 
badania diagnostyczne. Miesz-
kańcy miasta i gminy Barcin w 
okresie od 22 stycznia do 31 gru-
dnia 2021 roku będą mieli zape-
wniono specjalistyczne wsparcie 
w zakresie diabetologii i psychia-
trii dziecięcej. 

Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin najlepsza w samospisie
W ramach promocji Powszech-

nego Spisu Rolnego 2020 zorga-
nizowano „Konkurs Prezesa GUS 
na gminę o najwyższym odsetku 
spisanych gospodarstw rolnych w 
kanale samospisu”. W woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 1 
miejsce zajęła Gmina Barcin. W 
połowie stycznia br. Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Byd-
goszczy dr Wiesława Gierańczyk 
podziękowała Burmistrzowi 
Barcina Michałowi Pęziakowi oraz 
członkom Gminnego Biura Spiso-
wego za zaangażowanie w przy-
gotowanie, promowanie i realiza-
cję działań związanych z samos-
pisem. Wyniki Konkursu Prezesa 
GUS w województwie kujawsko-
pomorskim

 1. Miejsce 1 gmina miejsko-
wiejska Barcin, powiat żniński
 2. Miejsce 2 gmina wiejska 
Lubiewo, powiat tucholski
 3. Miejsce 3 gmina wiejska 
Dobrcz, powiat bydgoski
 4. Miejsce 4 gmina miejsko-
wiejska Kcynia, powiat nakielski
 5. Miejsce 5 gmina wiejska 
Chełmno, powiat chełmiński
 6. Nagroda specjalna gmina 
miejsko-wiejska Łabiszyn, powiat 
żniński
Laureaci konkursu, którego celem 
było zachęcenie jak największej 
l iczby użytkowników gospo-
darstw rolnych do dokonywania 
s a m o s p i s u  i n t e r n e t o w e g o 
prowadzonego za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji 

dostępnej na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Statysty-
cznego, otrzymają wartościowe 
nagrody w postaci sprzętu kom-
puterowego.

Jarosław Drozdowski

Jubileusz dyrektor biblioteki

1 stycznia 2021 roku pani Gra-
żyna Szafraniak obchodziła jubi-
leusz 30.lecia pracy zawodowej na 
stanowisku Dyrektora Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. 
Jakuba Wojciechowskiego w Bar-
cinie. Kilka dni później Burmistrz 
Michał Pęziak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak 
i Zastępca Burmistrza Hubert 
Łukomski odwiedzili jubilatkę z 
gratulacjami i kwiatami. W oko-
licznościowym adresie samorzą-

dowcy podziękowali pani Graży-
n i e  S z a f r a n i a k  z a  m n o g o ś ć 
in ic jatyw kultura lno-eduka-
cyjnych, poszukiwanie nowych 
sposobów kontaktu z czytel-
nikami, kreowanie nieszablo-
nowych rozwiązań podnoszących 
poziom czytelnictwa, inspiro-
wanie mieszkańców do rozwijania 
i zaspokajania potrzeb czytel-
niczych i informacyjnych oraz siłę 
oddziaływania na życie kulturalne 
regionu. W 2020 roku charaktery-

styczne dla barcińskiej książnicy 
połączenie historii, tradycji i 
nowoczesności, przyniosło pla-
cówce tytuł „Mistrza Promocji 
Czytelnictwa 2019” oraz 3 miejsce 
w Polsce i 1 w regionie w X Rankin-
gu Bibliotek Instytutu Książki i 
„Rzeczpospolitej”, a pani Grażyna 
Szafraniak otrzymała Nagrodę 
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.

Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin – wrota do Pałuk
Gmina Barcin zakończyła rea-

lizację projektu „Promocja obszaru 
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w 
tym Gminy Barcin  poprzez wydanie 
publikacji albumowej, kolorowanki, 
zakup zestawu kredek i toreb 
ekologicznych” w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Album 
„Gmina Barcin – wrota do Pałuk” (w 

wersji polsko-angielskiej) oraz 
kolorowanka „Poznaj i pokoloruj. 
Gmina Barcin - wrota do Pałuk” (do 
której załączony jest zestaw kre-
dek),  promują obszar LGD Pałuki 
Wspólna Sprawa, a w szczególności 
prezentują Gminę Barcin. Torba jest 
pojemna, trwała i w zawsze mod-
nym czarnym kolorze (do każdej 
załączone są zasady segregacji 
odpadów komunalnych w Gminie 
Barcin). Przypominamy, że ko-
rzystanie z toreb wielokrotnego 
użytku jest korzystniejsze dla 

środowiska niż używanie rekla-
mówek plastikowych/ foliówek 
(krótszy okres rozkładu, wytrzy-
małość, oszczędność – możliwość 

długiego użytkowania). Osoby 
zainteresowane mogą otrzymać 
album, kolorowankę z zestawem 
kredek, torbę materiałową na 
zakupy w Miejskim Domu Kultury 
w Barcinie.

Beata Wyszyńska
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