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Żydowska ulica

18 października na de-
skach Miejskiego Domu Kul-
tury wystąpiła niezwykle uta-
lentowana, pełna czaru i 
wdzięku Izabela Szafrańska. 
W 2018 roku wokalistka 
została półfinalistką IX edycji 
programu muzycznego The 
Voice of Poland. W Barcinie 
usłyszeliśmy w jej wykonaniu 
pieśni żydowskie i utwory o 
tematyce żydowskiej. Tytuł 
koncertu brzmiał „Żydowska 
ulica”.
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Miłosna pułapka
Joanna jest piękną, utalento-

waną aktorką u szczytu kariery. 
Zmęczona natłokiem obowiąz-
ków decyduje się przyjąć zapro-
szenie do jury na festiwalu teatral-
nym, który odbywa się nad mo-
rzem. Paweł przystojny architekt 
(chorobliwy pedant i wielbiciel 
Einsteina), zaprasza Joannę na 
kolację do domu, podczas której 
mają omówić szczegóły uczestni-
ctwa w festiwalu. Joanna jest pod 
wrażeniem pięknej willi z wido-
kiem na morze, oraz wybitnej 
gościnności gospodarza. Sytuacja 
zmienia się diametralnie, kiedy 
Joanna zamierza wyjść. Paweł 
przyznaje, że tego dnia ma uro-
dziny, a na prezent sprawił sobie 
towarzystwo uwielbianej aktorki. 
Przyznaje również, że festiwal i 
uczestnictwo w jury były podstę-
pem i mistyfikacją. Początkowo 
Joanna nie zdaje sobie sprawy z 
powagi sytuacji. Zaczyna się bać w 
chwili, kiedy orientuje się, że w 
całym domu nie ma klamek Kiedy 
mija pierwszy szok związany z 
uwięzieniem, Joanna zaczyna 
inaczej postrzegać sytuację, w 
której się znalazła. Dostrzega 
szansę na zmianę… życia. Może 
przystojny architekt to szansa na 
miłość ? Czy na pewno wszystko 
jest takie, jak nam się wydaje? Kto 
w końcu jest porywaczem, a kto 
porwanym? Na te pytania jak i 
wiele innych odpowiedź poznali 
goście Miejskiego Domu Kultury, 
którzy postanowili piątkowe 
popołudnie spędzić razem z 
aktorami „Miłosnej Pułapki”, 
znakomitej komedii romanty-
cznej, która w zaskakujący sposób 
pokazuje relacje międzyludzkie, a 
przede wszystkim odwieczną 
walkę między kobietą i mężczy-
zną.

Rozmawialiśmy o Tyrmandzie …

Każdy, kto przyszedł 14 paździer-
nika 2020 roku o godz. 16:00 do 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 
Barcinie lub na Facebooku uczestni-
czył w transmisji na żywo, mógł 
przeżyć niezwykłe chwile wsłuchując 
się w ciekawe opowieści z życia 
Leopolda Tyrmanda. A wszystko za 
sprawą zaproszonego gościa - 
Mariusza Urbanka, który na podsta-
wie książki „Zły Tyrmand” zabrał 
uczestników spotkania w nieco-
dzienną i ekscytującą podróż śladami 
wybitnego pisarza, dziennikarza i 
publicysty. Mariusz Urbanek jest 
prawnikiem z wykształcenia, a 
historykiem i biografistą z zamiło-
wania. Zajmuje się osobami, które go 
prywatnie interesują. W swoich 
biografiach opisuje wybrane przez 
siebie postaci bardzo szczegółowo i 
jak sam mówi, pisze o ludziach, a nie o 
ich twórczości. Autor zbiera informa-
cje ogromnym nakładem pracy, 
przekopując archiwa, buszując w 
bibliotekach, czy odnajdując rodziny i 
znajomych interesujących go osób. A 
potem pisze, a pisze bo lubi, a nie 
musi .  Spod jego pióra wyszły 
biografie m.in.: generała Bolesława 
Wieniawy-Długoszewskiego, Ste-
fana Kisielewskiego, Juliana Tuwima, 
Kornela Makuszyńskiego, Jerzego 
Waldorffa, Władysława Broniew-
skiego, Jana Brzechwy, Rudolfa 

Weigla czy matematyków lwowskich. 
Pan Mariusz napisał także bajki i 
baśnie dotyczące Dolnego Śląska jak i 
samego Wrocławia. Wchodzenie w 
cudze życiorysy jest cudowne i to 
zarówno dla piszącego, jak i czyta-
jącego czy słuchającego. Podczas 
spotkania w barcińskiej bibliotece 
Mariusz Urbanek sportretował 
autora „Hotelu Angsar”, „Gorzkiego 
smaku czekolady Lucullus”, „Złego”, 
„Filipa” czy „Dziennika 1954”, ale 
również przedstawił obraz czasów, 
w których Tyrmand żył. Biografista 
dotarł do osób, o których wcześniej 
wspominał sam Tyrmand w swoich 
książkach i na podstawie zebranych 
historii opisał Tyrmanda takim, jakim 
był - genialnym pisarzem, buntow-
nikiem i krytykiem życia codzien-
nego. Człowiekiem, który wypo-
wiedział obyczajową wojnę staliniz-
mowi i PRL. W czasie spotkania 
publiczność usłyszała o tym, jak się 
Tyrmand ubierał, że miał ochotę się 
bawić, że lubił jazz i łamał kobiece 
serca, że chciał się wyróżniać, o jego 
pracy dla Komsomolskiej Prawdy, 
Przekroju i Tygodnika Powszech-
nego, o Sali gimnastycznej YMCA, o 
koncertach z płyt, o wymarzonym 
samochodzie sprowadzonym z 
Zachodu po wydaniu we Francji 
książki „Zły”. Uczestnicy spotkania 
dowiedzieli się kim tak naprawdę jest 

tajemnicza Bogna, jak doszło do 

ślubu z królową mody polskiej Bar-

barą Hoff, o tym, że Tyrmand bardzo 

lubił Amerykę, o matce dzieci Tyr-

manda Mary Ellen. Prelegent nie 

skąpił anegdot i ciekawszych historii 

z życia prywatnego Leopolda Tyr-

manda. Zaproszony gość swoją 

swobodną i otwartą osobowością 

ujął publiczność od pierwszych słów. 

Słuchacze byli pod wrażeniem tego, 

jak Mariusz Urbanek potrafi w fascy-

nujący sposób opowiadać o swoich 

bohaterach. Po spotkaniu osoby 

zainteresowane mogły kupić książki z 

autografem pisarza. Spotkanie autor-

skie odbyło się w ramach projektu 

„Historie życiem pisane – o biogra-

fiach w bibl iotece” dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji 
Kultury, uzyskanych z dopłat ustano-
wionych w grach objętych mono-
polem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 
1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych.

Renata Grabowska
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Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko 

DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski

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

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

SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko

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

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

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

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

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

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

Przedszkole nr 1 w Barcinie 
ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 15 

Przedszkole nr 2 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 54 

Przedszkole nr 3 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93 

Przedszkole w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92 

Ośrodek Zdrowia 
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98 

Pogotowie Ratunkowe 
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vademecum 

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
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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.
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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 
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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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Odznaczeni i nagrodzeni

W Dniu Edukacji Narodowej, upa-
miętniającym unikatowe na skalę 
europejską tradycje i dokonania w 
zakresie organizacyjnej, progra-
mowej i dydaktycznej reformy 
szkolnictwa w Polsce pod koniec 
XVIII wieku, przedstawiciele władz 
samorządowych spotkali się z 
nagrodzonymi nauczycielami oraz 
dyrektorami szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Barcin. 
W trakcie skromnej uroczystości 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Wojtkowiak, Zastępca 
Burmistrza Hubert Łukomski oraz 
Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Jakub Wojcie-
chowski  wręczyl i  nagrody za 
osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. W tym roku dyplom i 
nagrodę otrzymały: Alicja Huszcza i 

Agnieszka Błażejewska z Zespołu 
Szkół w Barcinie, Ewa Pęziak ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Piechcinie, Ewa Zają-
czkowska ze Szkoły Podstawowej 
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
oraz Jolanta Zeidler z Przedszkola 
nr 1 w Barcinie. W 2020 roku Srebrny 
Krzyż Zasługi otrzymał Wojciech 
Kowal. Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej uhonorowano Małgo-
rzatę Wiland i Elżbietę Kwiatkow-
ską z Zespołu Szkół w Barcinie oraz 
Magdalenę Kwaśniewską ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Piechcinie. Za wzorowe i wyjątko-
w o  s u m i e n n e  w y k o n y w a n i e 
obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej w służbie Państwa, 
medale otrzymało pięć nauczy-
cielek Zespołu Szkół w Barcinie. 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę 

przyznano Eli Rydlewskiej. Medal 
Srebrny za Długoletnią Służbę 
otrzymały Agnieszka Gaczkowska i 
Hanna Grobelska. Medal Brązowy 
za Długoletnią Służbę nadano 
Annie Kończal i Ewelinie Ziętek. W 
okolicznościowym adresie sa-
morządowcy podziękowali praco-
wnikom oświaty za pracę i osią-
gnięcia w rolach pedagogów, 
wychowawców, przewodników i 
opiekunów służące odkrywaniu i 
rozwijaniu talentów dzieci, inspi-
rowaniu młodzieży do poszukiwań i 
p o d e j m o w a n i a  w y s i ł k u  o r a z 
kształtowaniu charakterów, pos-
taw i szacunku dla drugiego czło-
wieka.

Jarosław Drozdowski

Jubileusz pana Czesława Michalskiego
16 października 2020 roku 

swoje 85 urodziny obchodził pan 
Czesław Michalski, uhonorowany 
tytułami Zasłużony dla Gminy 
Barcin i Zasłużony dla Powiatu 
Żnińskiego. Pan Czesław Michalski 
był założycielem i w latach 1990 – 
2016 Starszym Piechcińskiego 
Bractwa Kurkowego, jest aktywny 
społecznie w zakresie prowadze-
nia działalności kulturalnej i 
sportowej, kultywowania tradycji 
kurkowych bractw strzeleckich i 
wychowania patriotycznego. Pan 
Czesław działa w Okręgu bydgos-
kim Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczy-
pospolitej Polskiej i jest muzykiem 
Regionalnej Orkiestry „Kujawy” w 
Piechcinie. Jego liczne pasje 
obejmują muzykowanie, łowie-
ctwo, strzelectwo, numizmatykę, 
heraldykę, medalierstwo i fale-
rystykę. Z okazji 85 urodzin Bur-
mistrz Michał Pęziak i Przewo-
dniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak podziękowali jubi-
latowi za postawę życiową, 
głęboki patriotyzm, kształto-
wanie  świadomości  obywa-
telskiej, działalność społeczną w 
zakresie popularyzacji strzele-
ctwa sportowego, idei i oby-
czajów kurkowych bractw strzele-
ckich. Samorządowcy docenili 
doświadczenie, zaangażowanie i 
zainteresowania pana Czesława, 
przynoszące społeczności lo-
kalnej i  regionalnej ciekawe 
inicjatywy kulturalne, cenione 
turnieje strzeleckie, znaczące 
publikacje, wystawy i prelekcje 
pod szyldem Piechcińskiego 
Bractwa Kurkowego.

Jarosław Drozdowski

Jaka strategia dla gminy?
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We wrześniu 2020 roku rozpo-
częliśmy prace nad nową strategią 
rozwoju. Firma audytorsko-do-
radcza Grant Thornton Frącko-
wiak sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w 
Poznaniu podjęła się opracowania 
dokumentu pn. Strategia Rozwo-
ju Gminy Barcin na lata 2021 – 
2030. Współpracę zapoczątko-
wało podpisanie umowy przez 
Burmistrza Michała Pęziaka i 
Pełnomocnika Spółki Szymona 
Wróblewskiego.  Dokument, 
którego przygotowanie koordy-
nuje Maria Wykrzykowska-Mu-
rawska, będzie zawierał nastę-
pujące elementy:
  diagnoza sytuacji społe-

cznej, gospodarczej i prze-
strzennej gminy zawierająca 
analizę SWOT,

  cele strategiczne rozwoju 
w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzen-
nym,

  kierunki działań podejmo-
wanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych,

  oczekiwane rezultaty pla-
nowanych działań, w tym w 
wymiarze przestrzennym oraz 
wskaźniki ich osiągnięcia,

  model struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej gminy,

  ustalenia i rekomendacje w 
zakresie kształtowania i prowa-
dzenia polityki przestrzennej w 
gminie,

  obszary strategicznej in-
terwencji określone w strategii 
rozwoju województwa wraz z 
zakresem planowanych dzia-
łań,

  obszary  strategicznej 
interwencji kluczowe dla gmi-
ny, jeżeli takie zidentyfiko-
wano, wraz z zakresem plano-
wanych działań,

  system realizacji strategii, 
w tym wytyczne do sporzą-
dzania dokumentów wyko-
nawczych,

  ramy finansowe i źródła 
finansowania.

W ramach prac zaplanowano 
przeprowadzenie badań, konsul-

tacji społecznych i spotkań z 
mieszkańcami, przedsiębiorcami, 
rolnikami i organizacjami poza-
rządowymi, zbieranie wniosków i 
uwag oraz merytoryczne opraco-
wanie danych. Strategia Rozwoju 
Gminy Barcin na lata 2021 – 2030 
ma być poprzedzona analizą 
Strategii Zrównoważonego Ro-
zwoju Społeczno – Gospodar-
czego Miasta i Gminy Barcin na 
lata 2009 – 2020, umożliwiać 
ubieganie się o środki unijne z 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2021 – 2027, 
być zgodna z Lokalnym Progra-
mem Rewitalizacji, Planem Gospo-
darki Niskoemisyjnej, Programem 
Ochrony Środowiska oraz innymi 
planami i programami obowią-
zującymi na terenie Gminy Barcin. 
Odpowiedź na pytanie jaka strate-
gia dla gminy poznamy na począ-
tku 2021 roku.

Jarosław Drozdowski

Odszedł pan Zygmunt Wiśniewski
W niedzielę, 4 października 2020 

r., w wieku 74 lat zmarł pan Zygmunt 
Wiśniewski, długoletni działacz 
Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków. Zasiadał w Zarządzie Oddziału 
wojewódzkiego w Bydgoszczy, a od 
2009 roku był Prezesem Koła tere-
nowego Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Barcinie. Pan Zygmunt 
Wiśniewski działał na rzecz poprawy 
sytuacji prawnej, ekonomicznej i 
zdrowotnej osób chorych na cu-
krzycę, ułatwiania im dostępu do 
leczenia i rehabilitacji, wspierania 
promocji zdrowia, rozwoju edukacji 
diabetologicznej wśród chorych oraz 
integracji środowiska diabetyków. 
Współpracował z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi i Samodziel-
nym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej edukując w zakresie 
cukrzycy i nakłaniając mieszkańców 
gminy Barcin do zastanowienia się 
nad trybem życia, aktywnością fizy-
czną, znaczeniem badań przesie-
wowych i właściwą dietą w walce z 
niezakaźną epidemią XXI wieku. W 
2017 roku z okazji Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej pan Andrzej Duda 
przyznał panu Zygmuntowi Wiśnie-
wskiemu Brązowy Krzyż Zasługi za 
szerzenie idei diabetologii i pracę na 
rzecz chorych na cukrzycę.

Jarosław Drozdowski

Stypendystki premiera
Wiktoria Karbowiak i  Jul ia 

Nowak z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Barcinie oraz Klaudia 
S z m e i c h e l  z  Z e s p o ł u  S z k ó ł 
Niepubl icznych w Piechcin ie 
otrzymały Stypendium Prezesa 
R a d y  M i n i s t r ó w  M a t e u s z a 
Morawieckiego na rok szkolny 
2020/2021. Wiktoria Karbowiak 
uczęszcza do 3 klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Barcinie. 
Jest osobą towarzyską, pomocną, 
szczerą oraz kreatywną, a jej naj-
większą pasją jest teatr i kultura. 
Należy do Akademii Teatru Mło-
dego Aktora w Miejskim Domu 
Kultury w Barcinie. Sztuka sprawia, 
że może na kilka godzin przenieść 
się w zupełnie inne życie i w świat 
odgrywanych postaci. Od 6 lat 
Wiktoria angażuje się w wolontariat 
i pomoc drugiemu człowiekowi. 
Uwielbia pracę z dziećmi w „Koloro-
wym Zakątku”, która daje jej dużo 
energii i chęci do działania. Swój 
wolny czas poświęca przyjaciołom 
oraz rodzinie. Od wielu lat Wiktoria 
jestem członkiem szkolnego PaT-
Portu, którego działalność opiera 
się na promowaniu życia bez uzale-
żnień, szeroko pojętej profilaktyki i 
organizacji „SymPaTycznej Olimpia-
dy”. W szkole znalazła osobę, która 
stanowi dla niej autorytet i wspar-

cie. W 2018 roku zajęła 1 miejsce w 
powiatowym konkursie wiedzy z 
zakresu pierwszej pomocy „Uratuj 
życie”. Po zdaniu matury Wiktoria 
Karbowiak marzy o dostaniu się na 
studia w Poznaniu lub Łodzi, a 
swoją przyszłość wiąże z teatrem 
lub pracą w szkole czy ośrodku 
opiekuńczym. W życiu Wiktoria 
kieruje się mottem „Kiedy poma-
gamy innym, pomagamy sobie, 
ponieważ wszelkie dobro, które 
dajemy, zatacza koło i wraca do 
nas.” Julia Nowak uczy się w 2 
klasie Liceum Ogólnokształcącego 
w Barcinie, gdzie pełni funkcję 
Zastępcy Przewodniczącego Sa-
morządu Uczniowskiego. Jest 
osobą ambitną i uparcie dążącą do 
celu,  a jej  główną pasją jest 
aktywność fizyczna. Uwielbia jazdę 
na rowerze, jazdę na rolkach i pły-
wanie, a w zależności od panującej 
pory roku uprawia również inne 
sporty, takie jak rekreacyjne kaja-
karstwo czy jazdę na nartach. W 
czasie wolnym lubi słuchać muzyki, 
czytać książki i zajmować się młod-
szą, niepełnosprawną siostrą. 
Czasami zdarza jej się piec – szcze-
gólnie słodkie wypieki. Przez wiele 
lat Julia spełniała się w wolonta-
riacie w Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci, a później w „Kolorowym 

Zakątku”. Julia Nowak bardzo lubi 
podróżować, odwiedzać nowe 
miejsca i uczyć się języków obcych. 
Swoją przyszłość chciałaby związać 
z podróżami oraz poznawaniem 
innych kultur. Mottem życiowym 
Julii jest cytat z Michaela Jordana 
„Nic nie jest podawane na tacy – 
każdy zawsze trafia na jakieś 
przeszkody po drodze. Kiedy się 
pojawią,  zastanów się jak je 
pokonać, a nie myśl o tym, że to już 
koniec drogi.”, którym stara się 
k ierować,  szczególn ie  k iedy 
pojawiają się niepowodzenia i 
porażki. W Zespole Szkół Nie-
publicznych w Piechcinie stypen-
dium premiera otrzymała Klaudia 
Szmeichel.  Zdolna uczennica 
kształci się w 3 klasie Technikum 
Zawodowego w zawodzie logisty-
ka, działa w samorządzie uczniow-
skim i Klubie Wolontariatu „Ra-
zem”, jest pomysłodawczynią 
grantów oświatowych i założy-
cielką klubu pomocy koleżeńskiej 
podczas nauczania zdalnego. W 
ubiegłym roku szkolnym Klaudia 
uzyskała najwyższą średnią ocen w 
szkole prowadzonej przez Pałuckie 
Stowarzyszenie „Przyszłość”.

Jarosław Drozdowski
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We wrześniu 2020 roku rozpo-
częliśmy prace nad nową strategią 
rozwoju. Firma audytorsko-do-
radcza Grant Thornton Frącko-
wiak sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w 
Poznaniu podjęła się opracowania 
dokumentu pn. Strategia Rozwo-
ju Gminy Barcin na lata 2021 – 
2030. Współpracę zapoczątko-
wało podpisanie umowy przez 
Burmistrza Michała Pęziaka i 
Pełnomocnika Spółki Szymona 
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którego przygotowanie koordy-
nuje Maria Wykrzykowska-Mu-
rawska, będzie zawierał nastę-
pujące elementy:
  diagnoza sytuacji społe-

cznej, gospodarczej i prze-
strzennej gminy zawierająca 
analizę SWOT,

  cele strategiczne rozwoju 
w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzen-
nym,

  kierunki działań podejmo-
wanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych,

  oczekiwane rezultaty pla-
nowanych działań, w tym w 
wymiarze przestrzennym oraz 
wskaźniki ich osiągnięcia,

  model struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej gminy,

  ustalenia i rekomendacje w 
zakresie kształtowania i prowa-
dzenia polityki przestrzennej w 
gminie,

  obszary strategicznej in-
terwencji określone w strategii 
rozwoju województwa wraz z 
zakresem planowanych dzia-
łań,

  obszary  strategicznej 
interwencji kluczowe dla gmi-
ny, jeżeli takie zidentyfiko-
wano, wraz z zakresem plano-
wanych działań,

  system realizacji strategii, 
w tym wytyczne do sporzą-
dzania dokumentów wyko-
nawczych,

  ramy finansowe i źródła 
finansowania.

W ramach prac zaplanowano 
przeprowadzenie badań, konsul-

tacji społecznych i spotkań z 
mieszkańcami, przedsiębiorcami, 
rolnikami i organizacjami poza-
rządowymi, zbieranie wniosków i 
uwag oraz merytoryczne opraco-
wanie danych. Strategia Rozwoju 
Gminy Barcin na lata 2021 – 2030 
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zwoju Społeczno – Gospodar-
czego Miasta i Gminy Barcin na 
lata 2009 – 2020, umożliwiać 
ubieganie się o środki unijne z 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2021 – 2027, 
być zgodna z Lokalnym Progra-
mem Rewitalizacji, Planem Gospo-
darki Niskoemisyjnej, Programem 
Ochrony Środowiska oraz innymi 
planami i programami obowią-
zującymi na terenie Gminy Barcin. 
Odpowiedź na pytanie jaka strate-
gia dla gminy poznamy na począ-
tku 2021 roku.

Jarosław Drozdowski

Odszedł pan Zygmunt Wiśniewski
W niedzielę, 4 października 2020 
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Nagroda Związku Powiatów Polskich

W pierwszym dniu obrad XXVI 
Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich w Ossie odby-
ła się gala wręczania nagród Ogól-
nopolskiego Rankingu Gmin i Po-
wiatów za 2019 rok. W kategorii 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
Barcin zajął 6 miejsce  zdobył tytuł 
„Laureata rankingu gmin”. Staros-
ta Żniński Zbigniew Jaszczuk 
przekazał Burmistrzowi Barcina 

Michałowi Pęziakowi statuetkę i 
dyplom potwierdzające miejsce w 
gronie najlepszych i najbardziej 
rozwojowych samorządów w Pol-
sce. W odbiorze nagrody uczestni-
czyli wicestarosta Andrzej Hłond i 
wiceburmistrz Hubert Łukomski. 
Ogólnopolski ranking gmin i po-
wiatów to bezpłatny i dobrowolny 
konkurs prowadzony przez Zwią-
zek Powiatów Polskich. W grupie 

powiatów od 60 tys. do 120 tys. 
mieszkańców Powiat Żniński zos-
tał sklasyfikowany na 19 miejscu. 
Liderami zestawienia są powiaty 
Augustowski, Ostródzki i Kielecki, 
miasto Nowy Sącz, gminy Bolesła-
wiec i Chełmiec.

Jarosław Drozdowski

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Barcin otrzymała dotację z 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) na realizację zadań 
inwestycyjnych. W Barcinie bez-
zwrotne wsparcie w wysokości 
584.013,00 zł ,  pochodzące ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin i powiatów, 
przeznaczone zostanie na prze-bu-
dowę części drogi wewnętrznej w 
Krotoszynie oraz budowę chodnika i 
przebudowę zjazdu indywidualnego 
przy drodze wojewódzkiej nr 251 w 
Pturku. Przebudowa części drogi 
wewnętrznej usytuowanej na działce 
nr 79/85 w Krotoszynie, która łączy 
drogę gminną nr 130317C z drogą 
przy świetlicy wiejskiej, polega na 
wykonaniu pieszojezdni z kostki 
betonowej o szerokości 3 i długości 
276 m z obustronnymi poboczami. 
Wykonawcą inwestycji o wartości 
187.396,11 zł jest Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowemu TRANS-

POM Piotra Pomagiera z Marcin-
kowa. Prowadzeniem nadzoru 
inwestorskiego za 3850 zł zajmuje 
się FORPLAN Łukasza Szymczaka z 
Bydgoszczy. Termin zakończenia 
prac ustalono na 14.11.2020 r. Prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 251 
Kaliska – Inowrocław od km 46+905 
d o  k m  4 7 + 4 0 7  p o l e g a j ą c a  n a 
budowie chodnika i przebudowie 
istniejącego zjazdu indywidualnego, 
realizowana będzie w całości w 
granicach istniejącego pasa drogo-
wego na działce nr 46 w Pturku. 
Roboty o wartości 215.181,91 zł przy-
jął do wykonania Paweł Domagała, 
prowadzący działalność gospodar-
czą pn. DOM-BRUK w Januszkowie. 
Kierownikiem budowy został Arka-
diusz Mazany. Zamawiający zape-
wnił nadzór inwestorski, który bę-
dzie prowadził inspektor Krzysztof 
Kowalski. Termin zakończenia prac 
określono na 06.12.2020 r. Zakres 

robót obejmuje wycinkę drzew i 
krzewów kolidujących z inwestycją, 
roboty ziemne polegające na usu-
nięciu ziemi urodzajnej, wykonaniu 
wykopów,  wymianie  gruntów 
organicznych na materiał niewy-
sadzinowy oraz wykonaniu nasy-
pów, zabezpieczenie istniejących 
kabli  podziemnych, wykonanie 
nawierzchni zjazdu z kostki beto-
nowej czerwonej typu „cegła” o sze-
rokości  3,0 m z obustronnymi 
poboczami oraz chodnika z kostki 
betonowej szarej typu „cegła” o sze-
rokości 1,5 m z obustronną opaską, 
wzmocnienie istniejącej skarpy 
nasypu drogowego oraz skarpy nasy-
pu przy chodniku za pomocą geo-
siatki komórkowej i ziemi urodzajnej 
profilowanie terenu i skarp, obsianie 
trawą. 

Jarosław Drozdowski

Doctor honoris causa
1 października br. słuchacze Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku w Barcinie zainau-
gurowali rok akademicki 2020/2021 
udziałem w wykładzie pana Ireneusza 
Frelichowskiego pt. „Parlament senio-
rów”. Początek nauki stał się okazją do 
wręczenia pani Grażynie Konarzewskiej 
tytułu Doctora honoris causa Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Barcinie. Rada 
Słuchaczy wyróżniła wieloletnią wolon-
tariuszkę w dowód uznania w dziedzinie 
kultury i sztuki oraz życia społecznego. Z 
okazji nadania akademickiego tytułu 
honorowego i 90 urodzin Burmistrz 
Michał Pęziak i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Wojtkowiak podzię-
kowali pani Grażynie Konarzewskiej za 
dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze 
słuchaczami uczelni, aktywność społe-
czną w bibliotece i szkołach, inspirowanie 

dzieci, młodzieży i dorosłych do syste-
matycznego rozwoju, artystycznych 
poszukiwań i pogłębiania zaintere-
sowań. Samorządowcy docenili bogate 
doświadczenie i życiową mądrość, 
pozwalające dzielić się tym, co poznane i 
przeżyte z innymi ludźmi. Pani Grażyna 
Konarzewska od prawie 25 lat prowadzi 
zajęcia plastyczne dla czytelników biblio-
teki oraz sekcję malarską i naukę języka 
niemieckiego dla słuchaczy UTW. W 2018 
roku otrzymała nagrodę Burmistrza Bar-
cina za całokształt pracy artystyczno-
kulturalnej na rzecz rozwoju środowiska 
lokalnego.

Jarosław Drozdowski
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584.013,00 zł ,  pochodzące ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin i powiatów, 
przeznaczone zostanie na prze-bu-
dowę części drogi wewnętrznej w 
Krotoszynie oraz budowę chodnika i 
przebudowę zjazdu indywidualnego 
przy drodze wojewódzkiej nr 251 w 
Pturku. Przebudowa części drogi 
wewnętrznej usytuowanej na działce 
nr 79/85 w Krotoszynie, która łączy 
drogę gminną nr 130317C z drogą 
przy świetlicy wiejskiej, polega na 
wykonaniu pieszojezdni z kostki 
betonowej o szerokości 3 i długości 
276 m z obustronnymi poboczami. 
Wykonawcą inwestycji o wartości 
187.396,11 zł jest Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowemu TRANS-

POM Piotra Pomagiera z Marcin-
kowa. Prowadzeniem nadzoru 
inwestorskiego za 3850 zł zajmuje 
się FORPLAN Łukasza Szymczaka z 
Bydgoszczy. Termin zakończenia 
prac ustalono na 14.11.2020 r. Prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 251 
Kaliska – Inowrocław od km 46+905 
d o  k m  4 7 + 4 0 7  p o l e g a j ą c a  n a 
budowie chodnika i przebudowie 
istniejącego zjazdu indywidualnego, 
realizowana będzie w całości w 
granicach istniejącego pasa drogo-
wego na działce nr 46 w Pturku. 
Roboty o wartości 215.181,91 zł przy-
jął do wykonania Paweł Domagała, 
prowadzący działalność gospodar-
czą pn. DOM-BRUK w Januszkowie. 
Kierownikiem budowy został Arka-
diusz Mazany. Zamawiający zape-
wnił nadzór inwestorski, który bę-
dzie prowadził inspektor Krzysztof 
Kowalski. Termin zakończenia prac 
określono na 06.12.2020 r. Zakres 

robót obejmuje wycinkę drzew i 
krzewów kolidujących z inwestycją, 
roboty ziemne polegające na usu-
nięciu ziemi urodzajnej, wykonaniu 
wykopów,  wymianie  gruntów 
organicznych na materiał niewy-
sadzinowy oraz wykonaniu nasy-
pów, zabezpieczenie istniejących 
kabli  podziemnych, wykonanie 
nawierzchni zjazdu z kostki beto-
nowej czerwonej typu „cegła” o sze-
rokości  3,0 m z obustronnymi 
poboczami oraz chodnika z kostki 
betonowej szarej typu „cegła” o sze-
rokości 1,5 m z obustronną opaską, 
wzmocnienie istniejącej skarpy 
nasypu drogowego oraz skarpy nasy-
pu przy chodniku za pomocą geo-
siatki komórkowej i ziemi urodzajnej 
profilowanie terenu i skarp, obsianie 
trawą. 

Jarosław Drozdowski

Doctor honoris causa
1 października br. słuchacze Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku w Barcinie zainau-
gurowali rok akademicki 2020/2021 
udziałem w wykładzie pana Ireneusza 
Frelichowskiego pt. „Parlament senio-
rów”. Początek nauki stał się okazją do 
wręczenia pani Grażynie Konarzewskiej 
tytułu Doctora honoris causa Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Barcinie. Rada 
Słuchaczy wyróżniła wieloletnią wolon-
tariuszkę w dowód uznania w dziedzinie 
kultury i sztuki oraz życia społecznego. Z 
okazji nadania akademickiego tytułu 
honorowego i 90 urodzin Burmistrz 
Michał Pęziak i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Wojtkowiak podzię-
kowali pani Grażynie Konarzewskiej za 
dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze 
słuchaczami uczelni, aktywność społe-
czną w bibliotece i szkołach, inspirowanie 

dzieci, młodzieży i dorosłych do syste-
matycznego rozwoju, artystycznych 
poszukiwań i pogłębiania zaintere-
sowań. Samorządowcy docenili bogate 
doświadczenie i życiową mądrość, 
pozwalające dzielić się tym, co poznane i 
przeżyte z innymi ludźmi. Pani Grażyna 
Konarzewska od prawie 25 lat prowadzi 
zajęcia plastyczne dla czytelników biblio-
teki oraz sekcję malarską i naukę języka 
niemieckiego dla słuchaczy UTW. W 2018 
roku otrzymała nagrodę Burmistrza Bar-
cina za całokształt pracy artystyczno-
kulturalnej na rzecz rozwoju środowiska 
lokalnego.

Jarosław Drozdowski
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