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Na staromiejskim rynku pojawiły się
dwa piece kaﬂowe i piec chlebowy.
Mieszkańcy wysłuchali opowieści zduna
i mistrza w robieniu pizzy. Obaj panowie
i grupa ich pomocników zagościli u nas na
zaproszenie MDK. Uczestnicy spotkania
otrzymali sporo informacji o urządzeniach grzewczych opalanych paliwem
stałym. Czyżby użytkownicy pieców
ogrzewających domy jednorodzinne byli
skazani na zanieczyszczanie powietrza?
Okazało się że jest alternatywa, że jest
paliwo dające dobre efekty grzewcze
i najmniej zagrażające środowisku. Piece
kaﬂowe zmontowane na płycie rynku
będące żywą ilustracją wykładu zduna
miały też niewątpliwy wyraz estetyczny.
Osoby zainteresowane użytkowaniem
piecokominkami mogły zaopatrzyć się
w stosowne wydawnictwa traktujące
o tej tematyce. Chłód lutowego popo-

łudnia mimo gorącej tematyki dawał się
widzom we znaki. Wszyscy chętnie
rozgrzewali się pizzą z pieca chlebowego. Włoskie danie serwował mistrz
z Poznania. Mistrz Marcin kilkakrotnie
potwierdzał swą klasę na turniejach
międzynarodowych.

6 edycja Hawaii Party
Dnia 09.02.2018 roku pod dachem
Krytej Pływalni w Barcinie równo o godzinie 19:00 wystartowała szósta edycja
Hawaii Party organizowana przez
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
wszystkich zgromadzonych gości
czekało mnóstwo atrakcji oraz jeszcze
więcej nagród do wygrania - wejściówki
na basen, vouchery na solarium, vouchery na masaże, vouchery do pizzerii,
kolacja dla dwojga w restauracji "W Starym Kinie" oraz nagroda główna tego
dnia - sesja zdjęciowa ufundowana przez
Studio Foto-Video Jan Przybylski! Każdy
z uczestników imprezy miał możliwość
skorzystania ze strefy saun i oferowanej
w nich aromaterapii w czterech zapachach: eukaliptusa, limonki, brzozy
oraz mięty. Przy rytmach muzyki karnawałowej serwowano również owocowe
przysmaki z czekoladowej fontanny oraz
bezalkoholowe drinki na życzenie klienta. Dla podtrzymania klimatu imprezy
przybyli goście otrzymali dodatkowo
hawajskie łańcuchy z kwiatów, co dodatkowo podkreśliło wydźwięk zabawy.
Z końcem imprezy przeprowadzono
losowanie nagród głównych. Szczęśliwymi zwyciężczyniami były dwie
panie. Romantyczną kolację dla dwojga
wylosowała pani Agnieszka Rybińska
z Młodocina, natomiast sesja zdjęciowa
powędrowała do rąk pani Barbary Mikołajczak z Barcina! Radości nagrodzonych
osób nie było końca! Miejmy zatem
nadzieję, że przyszłoroczna impreza
będzie cieszyła się równie dużym
zainteresowaniem, dlatego też, serdecznie zapraszamy na nią już teraz!

Podsumowanie u wędkarzy
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W niedzielę 4 lutego 2018 roku
odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków
Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie. Dwudziestu czterech
wędkarzy pod przewodnictwem kol.
Marka Drozdowskiego obradowało
w Stanicy żeglarskiej „Neptun” w Barcinie. Po podjęciu decyzji organizacyjnych kol. Jarosław Drozdowski
poinformował zebranych, że kol. Andrzej
Kowalczyk otrzymał Złotą odznakę PZW,
a kol. Henryk Jendrzej-czak – Srebrną
odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa
Dokończenie na str. 3

polskiego. Kol. Tomasz Słomowicz dostał
Medal za zasługi dla rozwoju wędkarstwa. Prezes Koła wręczył kolegom
legitymacje i honorowe odznaczenia
przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Następnie
przedstawiono wyniki Grand Prix Koła
w wędkarstwie spławikowym za 2017
rok. Po cyklu pięciu zawodów wędkarskich sklasyﬁkowano 11 zawodników.
Podium zajęli koledzy Dawid Krawczyk,
Tomasz Słomowicz i Waldemar Nosek,
którzy odebrali pamiątkowe statuetki.
Dla wszystkich sklasyﬁkowanych wędkarzy ufundowano nagrody rzeczowe.
W części merytorycznej sprawozdania
z ubiegłorocznej działalności złożyli
Prezes Koła kol. Jarosław Drozdowski
i Skarbnik Koła kol. Tomasz Słomowicz
oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Koła kol. Krzysztof Zalewski i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła kol.
Marek Drozdowski. Zebrani przedyskutowali dokonania poprzedniego roku
oraz wprowadzili zmiany w preliminarzu
budżetowym i planie pracy na rok
bieżący. Komisja egzaminacyjna przy
Zarządzie Koła przeprowadza egzaminy
dla osób chcących zdobyć kartę wędkarską, która uprawnia do amatorskiego
połowu ryb.
Jarosław Drozdowski

RETRO
Miłośników muzyki retro Miejski Dom
Kultury zaprosił do restauracji „W Starym
Kinie” na muzyczny wieczór z grupą
muzyczną Retro Orchestra. Wystrój lokalu
współgrał z repertuarem proponowanym
przez młodych muzyków z Warszawy.
Określenie retro może oznaczać zarówno
coś staromodnego ale i ponadczasowego,
wręcz klasycznego. Prezentowane polskie
piosenki z lat 20-tych i 30-tych ubiegłego
wieku łączyła osoba kompozytora –
Jerzego Petersburskiego. Na barcińskiej
estradzie oprócz Piotra Kopietza wystąpił
perkusista Jarema Jarosiński. Całość
wspaniale dopełniał wokal Joanny Hort
wpisujący się w klimat prezentowanych
piosenek. Oprócz wpadającej w ucho
melodyjności piosenki z okresu międzywojennego charakteryzowała dbałość
o wyraźne wykonanie warstwy tekstowej.
Być może słynne tango milonga tańczą
argentyńscy mistrzowie tanga nie wiedząc
że kompozycja wyszła spod pióra Jerzego
Petersburskiego.
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„Andre & The Giants”

Sobotni wieczór na scenie Miejskiego Domu Kultury czyli jak na razie
Szkoły podstawowej nr 2 w Barcinie
przyniósł spotkanie z niezwykłymi
muzykami. Mieliśmy możliwość wysłuchać trójki artystów obdarzonych nie
tylko fantastycznym głosem ale też nie
przeciętnymi zdolnościami gry na instrumentach. W tym przypadku zobaczyliśmy i usłyszeliśmy skrzypce, wiolonczelę i gitarę. Dla publiczności wystąpił
Andre & the giants w składzie Andrzej
Rozen, Karolina Matuszkiewicz oraz

Dominik Frankiewicz. Artyści grają
muzykę żywcem wyjętą z drewnianej
chatki gdzieś pomiędzy drzewami.
Inspirowane amerykańskim folkiem,
szczere, akustyczne brzmienia i teksty
podszyte melancholią i humorem,
komentujące to co w nas najlepsze
i najgorsze. Muzycy inspirują się takimi
artystami jak Bob Dylan, Johnny Cash,
The Lumineers, Mumford & Sons czy
Gregory Alan Isakov. Przyszłość zespołu
rysuje się jasnymi barwami, albowiem
w tym roku muzycy planują wydać swój
pierwszy krążek.

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko
DODATEK
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88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
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Dart 301 - Joachim Zakopiec triumfuje!

Dnia 15.02.2018 roku osiemnastoosobowa grupa dzieci i młodzieży ucząca
się na co dzień w Zespole Szkół w Barcinie i zarazem sekcja lekkoatletyczna
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
trenująca pod okiem Rafała Moritza
i Andrzeja Luzaka miała niepowtarzalną
okazję aby odbyć trening poglądowy
w Hali Arena w Toruniu! Tego dnia w zawodach Copernicus Cup 2018, można
było obejrzeć całą konstelację gwiazd
królowej sportu - lekkoatletyki! Wśród
startujący sportowców w hali można
było obejrzeć między innymi takie
gwiazd jak: Ewa Swoboda, Angelika
Cichocka, Justyna Święty-Ersetic,
MariaLasitskene, Sophia Ennaoui, Hellen

Obiri, Marie Josee Ta Lou, Adam Kszczot,
Marcin Lewandowski, Thiago Braz da
Silva, Paweł Wojciechowski, Piotr Lisek
czy Konrad Bukowieck!i Kilku sportowców z grupy wymienionych wyżej
ustanowiło wiele wyników życiowych lub
zanotowało najlepsze starty w tym
sezonie! Kibice zgromadzeni na trybunach, a było ich aż pięć tysięcy - byli
świadkami rezultatów, które spełniały
limity na zawody w nadchodzących
mistrzostwach globu! Doskonałe rezultaty Konrada Bukowieckiego - 22,00
metry - rekord Polski poprawiony o trzy
centymetry oraz rekord Polski w biegu na
400m z wynikiem 51,78 sek. - poprawiony
o 0,22

sek., w wykonaniu Justyny Święty-Ersetic
były przepięknym podsumowaniem
wspaniale przygotowanej imprezy z cyklu IAAF. Wartym dodania jest fakt, że
miasto Toruń ubiega się o kandydaturę
do organizacji Halowych Mistrzostw
Europy w 2021 roku - dlatego też przebieg
zawodów, atmosfera stworzona przez
kibiców oraz doskonałe rezultaty są
dobrym prognostykiem na przyszłość
w tej kwestii. Miejmy nadzieję, że nie
jednokrotnie będzie okazja by móc
obejrzeć na własne oczy tylu wspaniałych sportowców w imprezie tej rangi
właśnie w Toruniu.
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Powiatowe igrzyska szkolne w tenisie stołowym

Dnia 30 stycznia 2018 roku w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Barcinie
odbyły się powiatowe igrzyska szkolne w
tenisie stołowym chłopców i dziewcząt.
W zawodach oprócz gospodarzy tenisistów i tenisistek, zagrali sportowcy
ze Żninia, Brzyskorzystewka, Gościeszyna oraz Bożejewic. W rywalizacji, jeśli
chodzi o naszych reprezentantów,
oglądaliśmy dziewczęta. Odniosły one
spory sukces, ponieważ w kategorii
gimnazjalistek pierwsze miejsce zajęły
Julia Łącka oraz Sara Wachowska. Trzecie
miejsce natomiast, wśród dziewczynek
w kategorii wiekowej Szkół Podstawowych wywalczyła trójka w składzie:
Zuzanna Kwaśniewska, Vanessa Fidala
oraz Julia Ratajczak - wszystkie dziewczynki uczęszczają na co dzień do I klasy
Zespołu Szkół w Barcinie.
Następny etap rozgrywek tenisa stołowego odbędzie się dnia 06 lutego 2018
roku od godziny 10:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Barcinie (przy
ul. Polnej 1).
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Zimowy Turniej Judo
Dnia 24 lutego na zakończenie
ferii w Dąbrowie odbył się Zimowy
Turniej JUDO. W Turnieju drużynowym
brali udział zawodnicy z Barcina Mogilna
Dąbrowy, Strzelec i Będzitowa. Pierwsza
część turnieju składała z rywalizacji form
kata , druga na walkach.Organizatorem
Turnieju był Wójt Gminy Dąbrowa Pan

Marcin Barczykowski który ufundował
nagrody oraz Radny Gminy Pan Marek
Cyrok który ufundował puchary, sędzią
głównym był Pan Mariusz Suliński.
I miejsce drużynowo zajął Barcin, II
miejsce Mogilno, natomiast III miejsce
zajęła Dąbrowa.

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. Mogileńska 3, 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
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 660 541 452

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

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

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

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

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

budowlanej. Lafarge w Polsce uzyskał
tytuł laureata w kategorii Budowlana
Firma Roku 2017, a Prezes Zarządu
Federico Tonetti został uznany za
Osobowość Branży 2017.
Jarosław Drozdowski

Realizator programu
zdrowotnego

1 lutego 2018 roku Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłosiło wyniki otwartego konkursu
ofert na ﬁnansowe wspieranie zadań
z zakresu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „M ALUCH+”2018. Gmina Barcin otrzymała
doﬁnansowanie w wysokości
1.140.000,00 zł na budowę żłobka przy ul.
Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie.
Nowa placówka przeznaczona jest dla 57
dzieci. Łączny szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 2.750.000 zł
i obejmuje sporządzenie dokumentacji
projektowej, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż kompletnego wyposażenia nowego obiektu.
W 2018 roku w wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowany żłobek dla
57 dzieci do lat 3, w skład którego wejdą 3
sale, 3 sypialnie/leżakownie, 3 łazienki dla
dzieci, 2 sale rehabilitacji/terapii, szatnia
dla dzieci, wózkownia, szatnia i jadalnia
dla personelu, izolatka dla dzieci chorych,
hol i korytarz, WC dla gości i personelu,
zaplecza kuchenne oraz administracyjne.
Planuje się także budowę placu zabaw
z elementami stacjonarnymi, wyposażenie jednostki w przenośne elementy

zabawowe i wieloosobowe wózki spacerowe. Celem Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 jest
zwiększenie dostępności terytorialnej
i ﬁnansowej miejsc opieki w żłobkach,
klubach dziecięcych i u dziennych
opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Jarosław Drozdowski

Laureaci Builder
Awards 2017
23 stycznia 2018 roku w Multikinie
Złote Tarasy odbyła się XV Gala Builder
Awards, w trakcie której wręczono
wyróżnienia Budowlana Firma Roku,
Laury Buildera i Polski Herkules przyznawane przez Radę Programową i Redakcję
miesięcznika „Builder”. Wyróżnienia
przyznawane są w celu wyłonienia
wyróżniających się ﬁrm i osób działających na polskim rynku budowlanym,
promocji tych ﬁrm i osób oraz upowszechniania dobrych praktyk w branży

Po przeprowadzeniu konkursu ofert
Burmistrz Barcina wybrał realizatora
„Programu proﬁlaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z gminy Barcin"
w 2018 roku. Realizacja programu została
powierzona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Barcinie za kwotę 27.200,00 zł. W Walentynki Burmistrz Michał Pęziak i Dyrektor Alicja Wiczewska podpisali umowę na wykonanie bezpłatnego zadania
z zakresu działalności leczniczej dotyczącego proﬁlaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci urodzonych w latach
2012 – 2016. Zleceniobiorca sﬁnansuje
zakup szczepionki, badań lekarskich,
podania szczepionki i koszty administracyjne. Za „Program Proﬁlaktyki Zakażeń
Pneumokokowych dla Dzieci z Gminy
Barcin” lokalny samorząd został nominowany do tytułu „Zdrowy Samorząd”,
którego celem jest wybór i nagrodzenie
jednostek samorządu terytorialnego
(J S T) wszystkich poziomów, które
w sposób najbardziej skuteczny realizują
– między innymi w ramach programów
polityki zdrowotnej – zadania związane
z promocją zachowań prozdrowotnych,
edukacją zdrowotną i proﬁlaktyką
wybranych schorzeń i/lub ich czynników
ryzyka.
Jarosław Drozdowski

Osiedle mieszkaniowe w Wolicach

BUD-AUTO z Barcina Wsi buduje
kompleks 26 domów wolnostojących
przeznaczonych na sprzedaż, położonych w Wolicach w okolicach jeziora
Wolickiego i Kierzkowskiego w Gminie
Barcin. Parterowe domy o powierzchni
103,19 m2 usytuowane na działkach 500
m2, wybudowane są z najwyższej jakości
materiałów, posiadają garaż, dach kryty
blachą i plastikowe okna. Aranżacji
wnętrza można dokonać zgodnie z indy-

widualnymi oczekiwaniami i pomysłami.
BUD-AUTO pana Macieja Radzikowskiego posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży budowlanej. Lokalna ﬁrma
wykonuje prace budowlano-modernizacyjne według indywidualnych projektów,
realizuje inwestycje dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Od początku działalności stopniowo poszerzając
ofertę usług, ﬁrma konsekwentne stawia
na wysoką jakość, terminowość i elasty-

czność co do wymagań inwestorów.
Przedsiębiorstwo oferuje rzetelność
i fachowość pracowników oraz dysponuje nowoczesnym sprzętem. BUDAUTO zajmuje się generalnym wykonawstwem obiektów budowlanych, realizacją obiektów użyteczności publicznej,
budownictwa przemysłowego i rolnego,
sprzedażą domów jednorodzinnych
i robotami remontowymi obiektów.
Jarosław Drozdowski

Dotacje sportowe
W 2018 roku z Budżetu Gminy Barcin
wsparto realizację dwóch zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury ﬁzycznej. Dotacje otrzymały
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Barcin na projekt „Siatkówka – zawieszone
w powietrzu! oraz Piechcińskie Bractwo
Kurkowe na zadanie „Szkolenie i treningi
strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych.
Organizacja turniejów strzeleckich, udział
w rozgrywkach i imprezach w różnych
kategoriach wiekowych w strzelectwie
sportowym i obywatelskim”. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonali
Grzegorz Smoliński, Jarosław Drozdowski
i Justyna Lewandowska z Referatu Rozwoju
i Promocji.Na rozwój siatkówki przeznaczono 23933,00 zł a strzelectwa sportowe
wsparto kwotą 18700,00 zł. Wyniki konkursu
zatwierdził Burmistrz Barcina.
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Oznakowanie
dróg gminnych
25 stycznia br. Gmina Barcin zleciła
Zakładowi Usług Drogowych i Malarskich
INTER-MAL z Mogilna roboty polegające
na oznakowaniu pionowym i poziomym
dróg będących własnością samorządu
lokalnego. Stosowną umowę zawarli
Burmistrz Michał Pęziak i przedsiębiorca
Grzegorz Januchowski. Zakres rzeczowy
usług obejmuje wykonywanie prac
związanych z oznakowaniem pionowym
i poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich realizacja następować będzie na podstawie
pisemnych lub telefonicznych zgłoszeń
w zależności od potrzeb i posiadanych
środków ﬁnansowych. Suma wartości
usług nie może przekroczyć równowartości 30 tysięcy EURO tj. 129.351,00 zł
netto, a do faktury będzie doliczany
podatek VAT w wysokości 23%. Koordynacją i odbiorem robót zajmą się pracownicy Referatu Inwestycji, Remontów
i Dróg.
Jarosław Drozdowski

Samorządowe dotacje
celowe dla SPZOZ
W połowie stycznia 2018 roku
Burmistrz Barcina Michał Pęziak i Dyrektor SPZOZ Alicja Wiczewska podpisali
trzy umowy dotyczące przekazania
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej dotacji celowych na
świadczenie porad diabetologicznych
wraz z kosztami obsługi i badań diagnostycznych, porad neurologicznych oraz
usług psychiatrycznych. Z budżetu gminy
Barcin na 2018 rok przeznaczono 91.200
zł na funkcjonowanie trzech specjalistycznych poradni świadczących konsultacje dla mieszkańców Gminy Barcin
w okresie od 2 lutego do 31 grudnia br.
Świadczeniobiorców wyłoniła komisja
konkursowa w składzie Dariusz Drzewiecki – Przewodniczący, Magdalena
Paszkiet – członek i Agnieszka Szeliga –
sekretarz.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n med. Zoﬁa
Ruprecht z Bydgoszczy świadczyć
będzie konsultacje w poradni
diabetologicznej.
 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Marcin
Lepak z Bydgoszczy będzie udzielał
konsultacjami w zakresie zdrowia
psychicznego dla dzieci i młodzieży
do 18 roku życia.
 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n med. Jolanta
Piaskowska z Inowrocławia świadczyć będzie konsultacje w zakresie
neurologii dla dorosłych.


Lekarze diabetolog i neurolog udzielać
będą po 40 porad każdy, dwa razy
w miesiącu. Lekarz psychiatra będzie
udzielał 10 porad miesięcznie.
Jarosław Drozdowski
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