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Muzycznych propozycji dla mieszkańców naszego najbliższego
regionu podczas tego lata nie
brakowało. Wszystko zaczęło się już
9 lipca, kiedy to na scenie M D Ku
wystąpiły aż trzy zespoły. Wolf Mail,
Mr. Pollack oraz Burnin'Hearts. Wszystko to w ramach nowego przedsięwzięcia zwanego „Blues nad
Notecią”. Niestety pogoda zmusiła
organizatorów do tego aby koncert

odbył się pod dachem, co do
zespołów to była to istna mieszanka
wybuchowa. Połączenie rocka,
bluesa, rock and rolla i rockabilly.
Wo l f M a i l t o k a n a d y j s k i b l u e s rockowy gitarzysta i wokalista. Zespół Mr.Pollack powstał w 1989 roku
w Mielcu. Założycielami zespołu są
dwaj bracia Jacek Polak i Grzegorz
Polak. Przez wiele lat razem z bratem
grali w międzynarodowych klubach,
w angielskim zespole „Real Deal”
oraz w Niemczech, Belgii, U S A ,
Czechach, Słowacji, Emiratach Arabskich. Jacek zajął pierwsze miejsce
w ankiecie miesięcznika „Gitara i Bas”
w kategorii ”Nowa nadzieja gitary” w
roku 1997. Do tej pory zespół nagrał 5
płyt CD oraz 2 DVD. Burnin'Hearts
Band rodem z Mazowsza. Muzyka,
którą grają, jest to bezkompromisowe rockabilly w wersji klasycznej,
jak i neo. Ich atutem jest instrumentarium kojarzone jak najbardziej z
epoką lat 50-tych, czyli gitara, kontrabas, bębny i wokal. Ponadto 17 lipca
przed domem kultury wystąpił rockowy Nadmiar, a 24 lipca Dubska, zespół
którego fanom reggae przedstawiać
nie trzeba. 6 sierpnia fani Dżemu, ZZ
Top jak i zespołu Breakaout mogli
wysłuchać największych przebojów z
ich repertuaru za sprawą kapeli Znak
Czasu.

Koncertowe lato
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Wot takaja żizń
Tego jeszcze w M D K u nie
było. Teatr Biuro Podróży zabrał
zebranych w piątkowy wieczór 19
sierpnia w domu kultury widzów
w niezwykłą podróż, gdzie ? na
wschód… Była to opowieść o Rosji widzianej oczami twórców
przedstawienia, a nie dziennikarzy czy reporterów. Seria obrazów i impresji oparta jest na wspomnieniach, obserwacjach i lekturach, dialogiem z rosyjską literaturą. Jak mówi reżyser Paweł Szkotak: „Bezpośrednim impulsem do
powstania spektaklu stały się
opowiadania Dmitra Głuchowskiego „Witajcie w Rosji”, bez
których nie wpadlibyśmy na pomysł opowiedzenia o tym kraju.
Choć w spektaklu jego literatura
nie istnieje namacalnie, to jego
duch towarzyszył nam w pracy.
Czuliśmy, że o Rosji trzeba opowiedzieć szczególnie dzisiaj, kiedy
polityczne zwierciadło wykrzywia
obraz Rosjan, a imperialne mrzonki po raz kolejny budzą trwogę i
śmiech”. Ponadto aktorzy przeprowadzili warsztaty teatralne, w
których udział wzięli uczestnicy
sekcji teatralnej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
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Koncert na koniec wakacji
Ostatni weekend wakacji w
domu kultury w Barcinie to
przepiękna etiuda taneczna w
wykonaniu sekcji tańca współczesnego oraz koncert zespołu
Nocny Supersam. Doskonałym
dopełnieniem tego ciekawego
podsumowania wakacji była
przepiękna pogoda, która pozwoliła na zorganizowanie imprezy pod gołym niebem.
Wszystko zaczęło się od
wspomnianej już etiudy tanecznej, którą przygotowała sekcja
tańca współczesnego pod czujnym okiem młodej i zdolnej
Natalii Kopydłowskiej. „Teoria
odosobnienia” powstawała przez dwa miesiące podczas letnich
warsztatów, właśnie w domu
kultury. Ciekawostką jest, że dla
wielu tancerzy był to debiut
sceniczny.
Muzycznym podsumowaniem
letniego koncertowania pod
szyldem MDKu był występ zespołu Nocny Supersam. Jest to
projekt oscylujący wokół tematyki miejskiego życia, Warszawy
oraz relacji międzyludzkich.
Opisuje życie współczesnych
dwudziesto-trzydziestoparolatków - zagonionych, przytłoczonych obowiązkami, pracujących
bez etatów, obserwujących
nocne życie metropolii poranionej wojną i niechlujną urbanizacją.
Nocny Supersam to połączenie tekstów reżyserki Teatru
„Młyn” Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej, kompozycji muzycznych
Wa w r z y ń c a D ą b r o w s k i e g o
(Letters From Silence, Frozen
Lakes i Henry David's GUN) oraz
śpiewu aktorki Agaty Fijewskiej
przy wsparciu muzyków Macieja
Rozwadowskiego (instrumenty
perkusyjne) i Rafała Trzcińskiego (gitara basowa).
Zespół żongluje rozmaitymi
stylami i gatunkami, aby czasem
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grając na serio, czasem balansując na granicy pastiszu
tworzyć wpadające w ucho
piosenki zawieszone gdzieś
pomiędzy popową klasyką a
hipsterską alternatywą.
Formacja ma na koncie dwa
wydawnictwa - debiutancki
longplay „Plac zabaw” (2014) i
epkę „(bez) końca początki”
(2015).

Literacki Woodstock
Przedstawiciele Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dorosłych działającego przy Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Barcinie wzięli
udział w Ogólnopolskim Zlocie
Członków Dyskusyjnych Klubów
Książki, który odbył się w dniach 27-31
lipca 2016 roku we Wrocławiu. Zlot
był okazją do integracji klubowiczów
z całej Polski i niezapomnianych
spotkań z literaturą oraz jej twórcami. A z Barcina do Wrocławia
pojechały panie: Genowefa CesarzTafelska, Zoﬁa Jesionowska, Grażyna
Szafraniak oraz Renata Grabowska –
moderatorka klubu.
Podczas Literackiego Woodstocku na terenie Wyższej Szkoły
Oﬁcerskiej Wojsk Lądowych im.
g e n e r a ł a Ta d e u s z a K o ś c i u s z k i
uczestniczyłyśmy w wykładach,
prelekcjach i dyskusjach poświęconych literaturze. Spotykałyśmy się
z literaturoznawcami, dziennikarzami oraz pisarzami z Polski i
Hiszpanii, m.in.: Rosą Montero, Olgą
Tokarczuk, Ildefonso Falconesem,
Jackiem Dehnelem, Witem Szostakiem, Jackiem Hugo-Baderem, Sylwią

Chutnik, Magdaleną Tulli, Barbarą
Kosmowską, Markiem Krajewskim,
Marcinem Wrońskim, Wojciechem
Jagielskim, Grażyną Jagielską, Anną
Janko, Mariuszem Szczygłem, Mariuszem Urbankiem, Michałem Rusinkiem.
Na wrocławskim rynku wspólnie z
blisko 900 innymi członkami DKK
oraz prawie dwustu chórzystami
projektu Singing Europe brałyśmy
udział w publicznym odśpiewaniu
Światowego Hymnu Książki UNESCO
oraz uczestniczyłyśmy w spotkaniu z
Danutą Wałęsą, autorką książki
Marzenia i tajemnice.
Literacki Woodstock zorganizowano z okazji 10-lecia istnienia
programu Dyskusyjne Kluby Książki
oraz kadencji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej
Stolicy Książki UNESCO przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016
oraz Instytut Książki.
Renata Grabowska
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Sierpień z biblioteką
W miesiącu sierpniu w Oddziale
dla dzieci i młodzieży barcińskiej
biblioteki odbyło się 10 zajęć edukacyjno – plastycznych w których
uczestniczyło 247 dzieci. W sierpniu
dzieci uczestniczyły w następujących
zajęciach tematycznych: „Zróbmy
coś z kartonu”, „Który bohater
książki pojedzie ze mną na wakacje”,
„Fantazja jest od tego aby bawić się
na całego”, „Ryżowe Obrazki”,
„Kolaż czy origami”, „Papieroplastyka” to zajęcia edukacyjno –
plastyczne, natomiast zajęcia pt.
„Ruch to zdrowie” to zajęcia sportowe oraz „To lubię” – zajęcia kulinarne.
Tematyka zajęć była skierowana
do dzieci w wieku powyżej 7 lat.
Głównym celem zajęć edukacyjno –
plastycznych było rozwinięcie
wyobraźni dzieci oraz ich poszerzenie ich możliwości manualnych.
Podczas przerw w czasie zajęć dzieci
bawiły się na świeżym powietrzu.
Ulubioną zabawą podczas przerw
była zabawa w „Statek”. Gra polegała na odpowiednim poruszaniu się
w lewo i w prawo załogi na statku.
Wygry-wała osoba, która wytrwałą
na pokładzie statku do końca.
Justyna Pałka
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WAKACYJNY FESTYN
Biblioteczne podsumowanie wakacji odbyło się 30.08.2016 roku przy
Stanicy Klubu Żeglarskiego „Neptun”
w Barcinie. Organizatorem Festynu w
ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” była Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Barcin przy
współpracy z Klubem Żeglarskim
„Neptun” Barcin. W festynie uczestniczyły 72 osoby.
Dyrektor Biblioteki Grażyna Szafraniak powitała aktorki Teatru „FRAJ D A ” z Torunia oraz wszystkich
przybyłych na plac uczestników zajęć
i ich rodziców, dziadków i ciocie.
Aktorki Magdalena i Karolina tym
razem wcieliły się w rolę biedronki i
muchy, które zaprosiły dzieci do
wspólnej zabawy na wesołej letniej
łące. Dzieci brały udział w wielu
zabawach, animacjach oraz konkursach, które przygotowały dla nich
biedronka z muchą. Nie zabrakło
także gier zespołowych oraz tańców
którym towarzyszyło mnóstwo
pozytywnych emocji. Na koniec festynu wszystkie dzieci wzięły udział w
wakacyjnej loterii fantowej. Aby
otrzymać nagrodę należało złowić za
pomocą mini wędki rybkę z jeziorka.
Każda rybka miała przyklejony numerek, który odpowiadał różnym nagrodom rzeczowym.
Podczas wakacji w Oddziale dla dzieci
i młodzieży zostało zorganizowanych 19 zajęć w których uczestniczyło
399 dzieci. Po za tym dzieci korzystały z @-czytelni i tabletów.
Justyna Pałka

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko,
DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski,
WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 23 27
www.mdkbarcin.com.pl
ADRES REDAKCJI
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 34 48
SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko
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Barciński Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ogłasza nabór
do sekcji
lekkoatletycznej !
Już od 16 sierpnia prowadzone są
treningi dla wszystkich chętnych do
wstąpienia w szeregi sekcji lekkoatletycznej - zajęcia będą odbywały
się do końca wakacji we wtorki i
czwartki o godz. 11:00. We wrześniu
planowane jest już uruchomienie
sekcji. Zajęcia prowadził będzie Pan
Andrzej Luzak - trener kadry sprinterów Województwa KujawskoPomorskiego, pierwszy trener
Jakuba Krzewiny - wicemistrza Europy w sztafecie 4x400 m z 2016 roku,
kilkukrotnego medalisty Mistrzostw
Europy, Halowych Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw
Europy w sztafecie 4x400m, halowego Mistrza Polski w biegu na 400m
z 2012 roku.

Sekcja Pływacka
dla dzieci
i dorosłych !
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi nabór do sekcji pływackiej, od września oprócz dzieci, jak
to miało miejsce dotychczas, w sekcji
trenować będą mogły osoby dorosłe.
Zajęcia rozpocząć się mają we wrześniu. W tym samym miesiącu na
barcińskiej Krytej Pływalni rozpoczną
się także kursy nauki pływania dla
dzieci i dorosłych. Więcej szczegółów
na temat zajęć sekcji pływackiej i
kursów nauki pływania można
uzyskać w kasie Krytej Pływalni w
Barcinie lub pod numerem telefonu
0-52 352-71-55.

Turniej Dzikich Drużyn
na barcińskim stadionie.
10 sierpnia na Stadionie Lekkoatletycznym w Barcinie rozegrano
piłkarski Turniej Dzikich Drużyn o
Puchar Wakacji z B O SiR-em 2016.
Organizatorem turnieju był Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
W rywalizacji wystąpiło ostatecznie 5
zespołów spośród 6, które zgłosiły
swój udział. Drużyny rywalizowały ze
sobą systemem „każdy z każdym” w
14 minutowych meczach. Podczas
meczu w każdym zespole na boisku
przebywało jednocześnie 6 zawodników – bramkarz i 5 graczy z pola.
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok
życia, nie obowiązywał też limit ilości
zawodników zrzeszonych. Do udziału w turnieju zgłosiły się zarówno
reprezentacje lokalnych klubów
piłkarskich, jaki i zespoły występujące
w Barcińskiej (Amatorskiej) Lidze
Orlika. Łącznie rozegrano 10 meczów, a najlepszym zespołem
okazała się drużyna seniorów LKS
Dąb Barcin, natomiast kolejne miejsca na podium zajęły odpowiednio:
Zagłębie Piechcin i Trans-Lis. Rywalizacja była bardzo ciekawa, do
ostatniego meczu trwała walka o 2 i 3
miejsce. Po ostatnim gwizdku odbyła
się dekoracja, podczas której zwycięski zespół odebrał puchar z rąk
Prezesa Zarządu BOSiR Sp. z o.o. –
Beaty Gaik-Mazurek. Następnie
zawodnicy najlepszych trzech drużyn
otrzymali medale, nagrodzono też
najle psze go strze lca turnie ju –
Radosława Mroza (LKS Dąb Barcin
Senior), który zdobył łącznie 5
bramek, oraz najlepszego bramkarza, którym kapitanowie wszystkich zespołów wybrali Filipa Gaczkowskiego (L K S Dąb Barcin
Senior). Na koniec na wszystkich
zawodników czekały kiełbaski z
grilla, przekazane przez zakład RolMięs z Łabiszyna. Turniej sędziował
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Fitness dla dzieci
Środowe popołudnia to ﬁtness
dla dzieci na barcińskim stadionie.
Także i 3 sierpnia, podczas kolejnej
porcji Zumby Kids z Magdaleną
Zawer nie zabrakło energii i dobrej
zabawy. Tym razem, ze względu na
warunki atmosferyczne dzieci wraz z
instruktorem przeniosły się do salki
ﬁtne s s . B ył a t o t ak że ok azja d o
uzyskania kolejnego wpisu w paszporcie tanecznym - tym razem podróż w wyobraźni zaprowadziła nas
do Ameryki Środkowej, z której wywodzi się taniec Calypso. Między
innymi z tego tańca wywodzi się
Zumba. Dzieci poznały podstawowe
kroki, których z zajęć na zajęcia znają
coraz więcej. Do wspólnej zabawy
przyłączyli się także dorośli, którzy
przyszli ze swoimi pociechami na
nasze zajęcia. Na koniec zajęć nie
zabrakło też łakoci dla małych gości
barcińskiego stadionu.

Piłkarskie wakacje z BOSiRem:
Leicester City najlepsze w turnieju
Tym razem w ramach Piłkarskich
Wakacji z BOSiR-em rozegraliśmy
turniej klubowy. Po krótkiej rozgrzewce i zabawie w kółko i krzyżyk, 5
osobowe zespoły przyjęły nazwy od
klubów występujących na co dzień w
najwyższych ligach europejskich.
Chociaż końcowa tabela tego nie
pokazuje, to jednak rywalizacja była
wyrównana, rozegraliśmy łącznie 12
spotkań (zespoły grały systemem
każdy z każdym w dwóch rundach).
Najlepszym zespołem okazała się być
drużyna Leicester City pod wodzą
kapitana Oliwiera Kuranta, który
został też z 8 bramkami najlepszym
strzelcem turnieju. Drugie miejsce na
podium przypadło Bayernowi
Monachium dowodzonemu przez
Antoniego Suleckiego, trzecie FC
Barcelona, której kapitanem był
Jakub Zieliński, natomiast poza
podium znalazł się Real Madryt,
którego szefem był Kacper Świtalski.
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Rodzinna Gra Miejska
w Barcinie
W niedzielę 21 sierpnia B O SiR
zorganizował Rodzinną Grę Miejską.
Do wspólnej zabawy zgłosiło się 8
rodzin, które musiały zmierzyć się z
różnymi zadaniami sprawnościowologicznymi. Trasa gry miała promować obiekty i atrakcje sportoworekreacyjne na terenie Barcina.
Zmagania rozpoczęły i zakończyły się
na Stadionie Lekkoatletycznym, a po
drodze uczestnicy odwiedzili Krytą
Pływalnię, skwer przy Zespole Szkół
nr 1 w Barcinie, Orlik przy SP 1 oraz
wypożyczalnię rowerów nad Notecią.
Zadania z jakimi musieli zmierzyć się
uczestnicy gry miejskiej to: sztafeta
rodzinna 3x133m, łowienie rybek,
zaszyfrowana wiadomość, tor
przeszkód, parkowanie „w zatoczce”
gokartem oraz Dart. Gra nie polegała
na jak najszybszym pokonaniu trasy,

ale na wykonaniu wszystkich zadań w
możliwie najlepszy sposób. Wykonywano je na czas lub na punkty,
następnie za każde zadanie rodzina
otrzymywała od 15 do 8 pkt, które
złożyły się na końcowy wynik.
Nagrodą główną w grze miejskiej był
pobyt dla 3 osób w ośrodku wypoczynkowym. Zwycięzcami okazał się
zespół, którego kapitanem była Pani
Katarzyna Tarnowska, drugą lokatę
zajęła rodzina, którą prowadziła Pani
Agnieszka Kaniuka, zaś trzecie
miejsce po dogrywce zdobyła
rodzina, której kapitanem była Pani
Joanna Gajb-Lewandowska. Dla
uczestników gry przygotowano
bardzo atrakcyjne nagrody w postaci
wejściówek do obiektów rekreacyjnych. Więcej szczegółów na
www.bosir-barcin.pl
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Vademecum

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograﬁcznie gmina na-leży do Pałuk i leży na
Szlaku Piastowskim.
Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i
usytuowana centralnie względem dużych 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 jednostki - stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający
wielowiekowe tradycje stary Barcin
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej
części miasta.
Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, 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 -zamieszkuje 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 Piechcin 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 zurbanizowane - 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

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie
ul. Lotników 13, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Mogileńska 3, 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

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. 784178-170
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

nowy internetowy

Barcina
kwiecień 2016

Jubileusz
urodzin
pani
Władysławy

DODATEK
Pani Władysława Brzezińska
kończy 105 lat. Urodziła się 13 sierpnia
1911 roku w Sędzinie Dostojnej
jubilatce ciepłe i serdeczne życzenia
zdrowia, pogody ducha i ludzkiej
życzliwości od władz lokalnych i
wspólnoty samorządowej Gminy
Barcin i Gminy Dąbrowa Biskupia
złożyli Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bartecka, Bur-mistrz
Barcina Michał Pęziak i Wójt Gminy
Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek
oraz Zastępca Burmistrza Barcina
Lidia Kowal, Izabela Marczak, Klaudiusz Ciesielski i Wiktor Ratajczak

Wiktor Ratajczak z Mło-dzieżowej
Rady Gminy Barcin, Andrzej Szczepański, Dorota Kawka i Urszula
Trawińska z Gminnej Radzie Seniorów, Jerzy Kosmalski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Zastępca Kierownika USC Maria Stefańska. W uroczystości w Barcinie uczestniczyła
najbliższa rodzina pani Władysławy.
Wzniesiono toast lampką szampana i
odśpiewano tradycyjne „200 lat!”. Z
mini recitalem wystąpiły Olga Gwizdała, Zoﬁa Drzewiecka i Oliwia Szczepaniak.
Jarosław Drozdowski

Paczkomat w Barcinie
Na wniosek Burmistrza Barcina
Michała Pęziaka w ramach programu
„Innowacyjna gmina” spółka EasyPack, ustawiła w maju 2016 roku w
Barcinie przy ulicy 4-go Stycznia
(teren przylegający do targowiska
miejskiego) paczkomat – nowoczesne urządzenie, które umożliwia
mieszkańcom Miasta i Gminy Barcin
komfortowe nadawanie i odbieranie
przesyłek w atrakcyjnych cenach.
Dzięki terminalowi możliwy jest
wygodny odbiór zakupów realizowanych przez Internet. Powierzchnia
automatu wykorzystywana jest do
celów informacyjnych i promocyjnych.

We wtorek 2 sierpnia br. Burmistrz
Michał Pęziak spotkał się z panem
Ireneuszem Bonkiewiczem z Działu
Ekspansji InPost Sp. z.o.o. Przedstawiciel niezależnego operatora
pocztowego podziękował za współpracę na rzecz społeczności lokalnej,
dzięki której ułatwiono dostęp do
usług ﬁrmy oferowanych za pośrednictwem paczkomatu. Gmina
Barcin jako jeden z pierwszych beneﬁcjentów programu „Innowacyjna
gmina” otrzymała w nagrodę komputer Dell.
Paczkomaty® InPost to największa na świecie sieć nowoczesnych
urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Jako jedyna usługa logistyczna na
rynku łączy niską cenę z błyskawicznym terminem dostawy (D+1) i
wygodą odbioru dla klienta.
Jarosław Drozdowski
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Profilaktyka
(WZW B i C)
Po raz kolejny Gmina Barcin
przystąpiła do Programu Wykrywania Zakażeń W Z W B i C w
Województwie Kujawsko-Pomors k i m . P r o ﬁl a k t y c z n y p r o g r a m
realizowany przez Departament
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu we
współpracy z samorządami terytorialnymi, jest ﬁnansowany ze
środków województwa i budżetów
zainteresowanych miast, gmin,
powiatów. Gmina Barcin przekazała
3000 zł dotacji Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Medycyny Pracy w
Bydgoszczy na badania diagnostyczne dla 100 mieszkańców wspólnoty
samorządowej.
Celem programu jest zwiększenie
wykrywalności zakażeń HBV i HCV
oraz zwiększenie świadomości w
zakresie zapobiegania zakażeniom
H B V i H C V . Wirusowe zapalenie
wątroby to choroba potocznie
nazywana „żółtaczką”. W Z W C
atakuje po cichu i rozwija się podstępnie. Ponad 700 000 Polaków nie wie,
że może być zakażonych, dlatego tak
istotne są badania w kierunku wykrycia choroby. Adresatami programu
są mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach programu 16 września
br. od godz. 9.30 do godz. 13.00 w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Barcinie – ul.
Mogileńska 5, pokój nr 13 – odbędą
się badania diagnostyczne (pobór
krwi: ag HBs i anty HCV).
Zapisy na badania prowadzone są
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego pokój nr 1 od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 z
wyjątkiem wtorku do 16.30 i piątku
do 13.30 osobiście lub telefonicznie
na numer 52 383-41-00
Więcej informacji na stronie
interne-towej www.wzw.wsoz.pl

Odbiór przystani żeglarskiej
w Barcinie
W czwartek 4 sierpnia br. komisja
w składzie Marek Palicki i Robert
Szafrański z Referatu Inwestycji,
Remontów i Dróg Urzędu Miejskiego
w Barcinie oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego Maciej Polcyn
rozpoczęła odbiór końcowy inwestycji pn. „Przystań żeglarska przy
stanicy Neptun w Barcinie ze schodami bulwarowymi oraz pomostami". W odbiorze uczestniczyli
Burmistrz Barcina Michał Pęziak,
Prezes Klubu Żeglarskiego „Neptun”
Krzysztof Pałka i Kierownik Działu
Technicznego Zarządu Zlewni Noteci
w Bydgoszczy Aldona Wojdylak –

Pieszczyńska. Zadanie realizowano w porozumieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, który jednocześnie prowadził trzeci etap
regulacji Noteci na odcinku Pakość –
Łabiszyn. Wykonawca przy-stani
został zobowiązany do poprawienia
usterek. Warto przypomnieć, że
stanica żeglarska „Neptun” w Barcinie zdobyła Nagrodę Przyjaznego
Brzegu 2012 za wzbogacenie szlaku
żeglarskiego na Noteci oraz tytuł
Odkrywca 2013 – wyróżnienie Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego w kategorii inwestycja
sprzyjająca rozwojowi turystyki.
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski
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Realizacja zadań obywatelskich
We wrześniu 2015 roku mieszkańcy
miasta Barcina i sołectwa Piechcin
zdecydowali w głosowaniu na co
przeznaczyć 370.000 zł w ramach
budżetu obywatelskiego w 2016
roku. Przyjmując decyzję głosujących
burmistrz i radni wpisali do tegorocznego planu wydatków na zadania inwestycyjne trzy projekty w
Barcinie i dwa w Piechcinie:
 Zielone literacko – kulturalne
zaką-tki przy bibliotece głównej i
ﬁlii nr 1 w Barcinie.
 Modernizacja placu zabaw przy ul.
Reymonta w Barcinie.
 Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy
Artylerzystów w Barcinie.
 Wiata przystankowa wraz z kamerą monitoringu przy ul. Dworcowej w Piechcinie.
 Remont ulicy Pałacowej w Piechcinie.
Pierwszym zadaniem zrealizowanym
w ramach budżetu obywatelskiego
na 2016 rok jest plac zabaw przy ul.
Reymonta w Barcinie. Inwestycję o
wartości 60.760,40 zł odebrano pod
koniec lipca br. Zakres prac obejmował wyrównanie terenu, wykonanie stref bezpieczeństwa i uzupełnienie piasku, montaż nowego
piłkochwytu, ogrodzenia, dwóch
furtek i bramy oraz elementów zabawowych (karuzela, zjeżdżalnia,
domek dla małych dzieci), dwóch
ławek i krawężników gumowych,
w yk onanie chod nik a d o furtk i i
wysianie trawy. W drugiej kolejności
udało się wykonać nakładkę bitumiczną w Piechcinie. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ I N O DROG" spółka z o. o. zajęło się ułożeniem warstwy ścieralnej asfaltu na
ulicy Pałacowej w Piechcinie na
odcinku o długości 0,235 km. Wartość
inwestycji wyniosła 39.347,02 zł. 26
lipca 2016 roku Dyrektor biblioteki
Grażyna Szafraniak oraz właściciel
PKK–BUD Przemysław Kawka z Barcina podpisali umowę na zagos4

podarowaniu terenu w ramach utworzenia Zielonych Literacko-Kulturalnych Zakątków przy budynku
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
Barcinie przy ul. LWP 4a oraz przy ﬁlii
bibliotecznej przy ul. Kościelnej 15.
Termin zakończenia robót o wartości
60.000,00 zł ustalono na połowę
września. Projekt zagospodarowania
terenu wykonała za 6150,00 zł ﬁrma
Miguel z Żołędowa. Harmonogram
realizacji zadania pn.: „Budowa wiaty
przystankowej wraz z kamerą monitoringu w Piechcinie” zakłada realizację we wrześniu 2016 roku następujących prac: budowa przyłącza
światłowodowego do punktu kame-

rowego, montaż kamery i włączenie
jej do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego, dostawa i montaż
wiaty przystankowej, wykonanie
prac brukarskich wokół nowo zamontowanej wiaty przestankowej.
Gmina Barcin ogłosiła przetarg na
budowę parkingu wraz z oświetleniem na działce nr 81/28 przy ul.
Artylerzystów w Barcinie. Termin
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub ofert
wyznaczono na 29.08.2016 r.
Jarosław Drozdowski

5

