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1 lipca w Barcinie hucznie powitaliśmy lato. Na skarpie za stadionem
miejskim stanęła scena a na niej od
godziny szesnastej do późnych
godzin nocnych tańczono i śpiewano.
Kulminacją pikniku był koncert zespołu Big Cyc. Za stadionem stanęła
scena a nieopodal niej wyrosły rozmaite stoiska, które kusiły wyglądem, zapachem i asortymentem
przechodzących uczestników festynu. Nim pierwsi artyści wystąpili na
scenie, można było podejść do namiotu pod którym pracownicy domu
kultury prowadzili dla najmłodszych
ciekawe animacje. Bank Spółdzielczy
z panią Prezes na czele rozdawał
Dokończenie na str. 2

Dokończenie ze str. 1
ciekawe gadżety. Nie brakowało
także zaplecza gastronomicznego.
Można było zjeść konkretnie i słodko.
Od lat tego typu imprezom towarzyszą diabetycy. Teraz też byli do
dyspozycji uczestników. Chętnie
zmierzyli ciśnienie oraz poziom cukru. Dla rządnych nieco innych wrażeń, atrakcje serwowane przez wesołe miasteczko były jak znalazł. Od
samego początku trwania pikniku na
placu byli reporterzy Radia Pomorza i
Kujaw. Podczas przygotowanej audycji rozmawiali z ciekawymi ludźmi z
naszego najbliższego regionu. Wśród
rozmówców znaleźli się chociażby
Strażnicy Kurhanu, dyrektorka biblioteki czy reprezentująca organizatora
pikniku rodzinnego Milena Grobelska. Jedną z pierwszych atrakcji,
która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodych ludzi, był
tzw. Holi Festiwal, czyli najprościej
mówiąc święto kolorów. O co tam
chodzi ? Zaopatrujemy się w specjalne
proszki o przeróżnej barwie, po czym
w rytm muzyki obsypujemy się nimi.
Scena to jednak epicentrum wszystkich atrakcji jakie tego dnia zostały
przygotowane dla mieszkańców.
Jako pierwsi zawładnęli nią tancerze
Studia Kreacji Tańca z Bydgoszczy,
których na co dzień trenuje instruktor
znany bardzo dobrze w Barcinie Arek Milarski. W pokazie udział wzięły zarówno formacje jak i soliści. Jak
już jesteśmy przy tańcu to równie
pięknie poradziły sobie podopieczne
Natalii Kopydłowskiej, reprezentujące sekcję taneczną Miejskiego Domu Kultury. Po tańcu przyszedł czas
na popisy wokalne. Na scenie nie
mogło zabraknąć podopiecznych
Michała Maciudzińskiego, czyli Sekcji
Wokalnej Miejskiego Domu Kultury.
Zespół Yaka Band to prawdziwa muzyczna bomba. Zespół serwował
publiczności największe polskie oraz
zagraniczne hity. Profesjonalizm
wokalistów i muzyków, znakomite
brzmienie i energia na scenie wyróżniają YAKA BAND na tle innych ze2

społów. Jako ciekawostkę warto
nadmienić, że ten zespół wywodzi się
ze znanego telewizyjnego programu
Jaka to melodia?. Muzycznym
podsumowaniem powitania lata w
Barcinie był koncert niekwestionowanej gwiazdy Polskiego Rocka.
30 lat na scenie, 30 lat wydawania
kolejnych płyt i 30 lat nieustannego
zaskakiwania swoich fanów. Dla
publiczności wystąpił „Big Cyc”. Na
koniec na scenie pojawił się Roman
Pleszyński. Energetyczny dj i wodzirej
w jednym. Mimo późnej pory poderwał ludzi do zabawy.

CZADOMAN w Piechcinie
6 lipca stadion w Piechcinie
przeżywał prawdziwe oblężenie.
Powodem był piknik rodzinny
zorganizowany na powitanie lata.
Atrakcji nie brakowało. Gwiazdą
imprezy był znany bardzo dobrze
fanom muzyki Disco Polo – „Czadoman”. Miejski Dom Kultury wsparty inicjatywą z budżetu obywatelskiego, zorganizował piknik rodzinny
z okazji rozpoczynającego się wówczas na dobre lata i okresu wakacyjnego. Bramy stadionu otworzyły
się tuz przed godziną szesnastą i
każdy mógł skorzystać ze wszystkich
dobrodziejstw jakie znalazły się w
tym miejscu tego dnia. Nie brakowało
punktów gastronomicznych, było
coś słodkiego ale też konkretnego,
stoiska handlowe kusiły swoim asortymentem zwłaszcza najmłodszych.
Do skorzystania z dmuchanego placu
zabaw długo nie trzeba było zachęcać milusińskich. Podobnie było ze
stoiskiem animatorów z ﬁrmy Fun
Kids, którzy pomalowali każdego kto
miał na to akurat ochotę. Najwięcej
jednak działo się na scenie, która
wystartowała o godzinie 16:30 Jako
pierwsi zaprezentowali się na niej
młodzi muzycy z Miejskiego Domu
Kultury w Barcinie. Zespół „Zepsułem” uraczył słuchaczy rockowym brzmieniem. Kolejny artysta to
całkowite przeciwieństwo poprzedników. Paweł Tucholski to fan rapu i
jak się okazało świetnie sobie radzi
jako początkujący muzyk. Własne
teksty oraz muzyka mogą robić
wrażenie. Wrażenie na pewno zrobili
także młodzi i niezwykle utalentowani tancerze, na co dzień podopieczni Arka Milarskiego instruktora
w studiu Kreacji Tańca w Bydgoszczy.
Zespół Relaks to marka sama w sobie.
Nikomu nie trzeba w naszym najbliższym regionie przedstawiać tych
artystów. W Piechcinie usłyszeliśmy
najpiękniejsze polskie melodie. Im
bliżej wielkiego ﬁnału, tym bardziej
muzycznie robiło się na scenie. Concu
Band to prawdziwa muzyczna eksplozja. Usłyszeliśmy największe hity
polskie i zagraniczne. Tuż po godzinie

21:00 atmosfera na stadionie zagęściła się maksymalnie. Na scenie wystąpiła niekwestionowana gwiazda
muzyki Disco Polo. Jego największy
hit „Ruda Tańczy jak szalona” ma już
ponad 100 milionów wyświetleń na
you tubie. Dla publiczności wystąpił
Czadoman. Koncert gwiazdy nie
zakończył piątkowego pikniku, zrobili to Karolina i Rafał, bawili wszystkich jeszcze do godziny 2:00.
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Wakacyjne wędkowanie
Koło nr 71 Polskiego Związku
Wę d k a r s k i e g o w B a r c i n i e o r a z
przyjaciele wędkarstwa zorganizowali wakacyjne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzież. Konkurs spławikowy za zgodą Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o.
odbył się w sobotę 4 sierpnia na rzece
Noteć w Barcinie. Dla najlepszych
młodych wędkarzy – Jakuba Antczaka i Mikołaja Grobelnego – przygotowano pamiątkowe puchary. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów: Wytwórnię Materiałów
Budowlanych „TELE-STROP-SYSTEM” Grzegorza Radzikowskiego,
IMAGO – Tomasza Tańskiego, BAG E N T O R Krzysztofa Klucza, K APRAL-CAR Marcina Kasprzaka, Braci
Wiland spółkę jawną i Zakład
Pogrzebowy Sławomira Makowskiego.

Z Pasją
warto żyć
W ciepłe popołudnie, 8 sierpnia, w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin odbyło się wydarzenie,
których bohaterkami były kobiety z
pasją. Był to wernisaż wystawy prac
Pań z klubu „Pasja łączy pokolenia”
działającym przy Filii biblioteki w
Mamliczu, połączony z pokazem
carvingu – rzeźbienia w owocach i
warzywach w wykonaniu Pań Doroty
Zwolińskiej oraz Ilony Czachorowskiej ze Stowarzyszenia „Owocowy
ogród”. Klub „Pasja łączy pokolenia”
jest wspólną inicjatywą Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Barcin Filii
w Mamliczu oraz świetlicy Miejskiego
Domu Kultury w Mamliczu. Wszystko
zaczęło się od warsztatów wikliny
papierowej, które w październiku
2017 roku przeprowadziła w Mamliczu Pani Halina Ryszka - uczestniczka zajęć z cyklu „Artystyczne pasje
4

Filip Kwaśniewski – 1500 pkt.,
Marta Tabaczyńska – 990 pkt.,
Hubert Wodziński – 870 pkt.,
Kacper Świtalski – 500 pkt.
Eryk Becmer – 180 pkt.
Oskar Olejnik – 0 pkt.

Kategoria 13 – 15 lat:
 Jakub Antczak – 4250 pkt,
 Łukasz Kotlarek – 2180 pkt.,
 Mateusz Soska – 340 pkt.
 Janek Wolski – 0 pkt.
Kategoria 8 – 12 lat:
 Mikołaj Grobelny – 2830 pkt.
 Leszek Zalewski – 2480 pkt.








czytelniczek” w Filii nr 1 na Starym
Mieście w Barcinie. Technika ta tak
spodobała się Paniom uczestniczącym w warsztatach, że podjęły
decyzję o dalszym rozwijaniu nabytych umiejętności – od tego czasu
klubowiczki spotykają się regularnie,
dwa razy w miesiącu. Klub zrzesza
kilka Pań w różnym wieku, mieszkanek Mamlicza, Barcina oraz Augustowa. Są to: Maria Andrzejewska, Maria
Frankowska, Bożena Kalwaj, Urszula
Łożyńska, Ewa Madalińska, Ewa
Ruczyńska, Halina Ryszka oraz Marlena Wyka. W spotkaniach klubu
uczestniczą również Edyta Dypolt –
bibliotekarka prowadząca Filię w
Mamliczu oraz Joanna Rucińska, prowadząca świetlicę MDK w Mamliczu.
Zgodnie z nazwą klubu, w zajęciach
często biorą udział dzieci i wnuki
uczestniczek, które próbują swoich
sił w pleceniu z wikliny papierowej.
Ulubioną techniką klubowiczek jest
wiklina papierowa, próbują też
innych technik- wykonują min. kwiaty
z rajstop, tulipany z materiału, zajmują się japońską techniką składania
materiału zwaną kanzashi. Inspirację

i wzory dla swoich prac czerpią z
internetu, bardzo inspirują się też
wzajemnie. Gotowe prace ozdabiają
– malują farbami, dekorują różnego
rodzaju ozdobami, wstążkami itd. Należy podkreślić, że część Pań uczestniczących w spotkaniach Klubu pracuje w ﬁlii biblioteki w Mamliczu na
zasadzie wolontariatu, aktywnie
pomagając w trakcie zajęć z dziećmi.
Podczas wernisażu wystawy Pani
Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak zamieniła kilka słów z każdą z
Pań. Mówiono o inspiracjach, ulubionych technikach i motywach. Klubowiczki podkreślały, że pasja, jaką jest
papierowa wiklina, jest dla nich
czymś bardzo ważnym - pozwala się
rozwijać i realizować, odciąga myśli
od problemów życia codziennego,
daje energię i siłę do działania.
Wszystkie Panie za swe wypowiedzi
zebrały duże brawa. Po zakończeniu
rozmowy z klubowiczkami, obecni na
wernisażu goście mieli okazję
podziwiać pracę kolejnych kobiet z
pasją – Pań Doroty Zwolińskiej oraz
Ilony Czachorowskiej ze Stowarzyszenia „Owocowy ogród”, które dały

Jarosław Drozdowski
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pokaz carvingu, czyli artystycznego
rzeźbienia w owocach i warzywach.
Te-chnika ta wywodzi się z Dalekiego
Wschodu, gdzie znana jest od co najmniej kilkuset lat; za ojczyznę carvingu uważa się Tajlandię. Od początku
XXI wieku stał się on popularny w
innych częściach świata, w tym w
Europie; w Polsce pojawił się ok. roku
2004. Od tego momentu jest to coraz
dynamiczniej rozwijająca się sztuka
kulinarna, obecna jest jako dyscyplina na kulinarnych Mistrzostwach
Świata i Mistrzostwach Europy. Technika nie jest trudna, jej opanowanie wymaga jednak dużej cierpliwości i czasu. Proste dekoracje nie
wymagają dużego doświadczenia,
ale bardziej złożone wzory wymagają
nieraz wielu godzin przygotowania
poprzedzonych latami praktyki.
Goście z zachwytem patrzyli, jak na
ich oczach z dostępnych w każdym
sklepie owoców - arbuza, marchewki,
mandarynki, ogórka na oczach
widzów powstawały misterne rzeźby. Pani Dorota zaprezentowała tez
zebra-nym kilka prostych form, które
każdy może wykonać w domu i
efektownie przyozdobić danie.
Zebrani nagrodzili wysiłki Pań
gromkimi brawami. Po zakończeniu
pokazu nadszedł czas na rozmowy w
kuluarach. Zarówno klubowiczki z ﬁlii
w Mamliczu, jak i Panie z „Owocowego Ogrodu” chętnie rozmawiały z
gośćmi i dzieliły się z nimi swoją
wiedzą.

Dziennikarskie spotkanie w Pątnowie
Trzydziestolatka z marką
Przygotowująca się do przyszłorocznego jubileuszu 30-lecia działalności multiagencja ubezpieczeniowa
Insur Invest z Mogilna zaprosiła ponad dwudziestu dziennikarzy na weekendowe spotkanie w Pątnowie k.
Konina.
Z nami masz wybór
Multiagencja ubezpieczeniowa Insur
Invest, chlubiąca się dziś znakomitą
marką, działa od 1990 r. To niewątpli-

wie wielce zasłużone dzieło Małgorzaty Bukowskiej jako prezesa i jej
męża Wacława, uznanego w kraju
brokera i specjalisty w zakresie zarządzania kryzysem jako prokurenta.
Dzięki wieloletniej, solidnej działalności i systematycznie wzbogacanemu
doświadczeniu Insur Invest stał się w
kraju cenioną ﬁrmą franczyzową, patronującą ponad dwustu placówkom
w różnych regionach Polski. Jako
jedna z pierwszych ﬁrm doradztwa
ubezpieczeniowego w kraju stara się

zapewnić swoim klientom maksymalnie szeroką ofertę produktów i
kompleksową obsługę. Konsekwentnie wcielając w życie hasło przewodnie „Z nami masz wybór” przedstawia ofertę prawie 40 towarzystw
ubezpieczeniowych . Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stale doskonalonym kwaliﬁkacjom i systematycznemu monitoringowi polskiego
rynku ubezpieczeń ﬁrmowi specjaliści gwarantują produkty sprawdzo5
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nych i wiarygodnych zakładów
ubezpieczeniowych. Insur Invest
gwarantuje także możliwość szybkiego porównania produktów i znalezienia najkorzystniejszej oferty dla
klienta (porównywarka OC/AC ). Co
roku najlepsi przedstawiciele placówek partnerskich uczestniczą w
ciekawych imprezach integracyjnych,
służących profesjonalnej analizie rocznych dokonań, ukazaniu głównych
tendencji rozwojowych, a także uhonorowaniu szczególnych osiągnięć.
Tegoroczne takie spotkanie odbyło
się w Polanicy Zdroju. Partnerskie
placówki Insur Invest działają m.in. w:
Ciechocinku, Gdańsku, Gnieźnie, Gorzowie Wlkp., Jarocinie, Jędrzejowie,
Kaliszu, Kępnie, Kostrzynie nad Odrą,
Krośnie, Lesznie, Łodzi, Międzychodzie i Nowym Sączu, a także w
Ostrowie Wlkp., Skierniewicach,
Słupsku, Sosnowcu, Szczecinie, Świdnicy, Toruniu, Wałbrzychu, Wieluniu, Zielonej Górze i Żyrardowie.
Wkrótce w Mogilnie rozpocznie się
budowa nowoczesnej siedziby tej
ﬁrmy.
Rodzina i jej pasje
Jako wieloletni klient zaprzyjaźniony
z mogileńską ﬁrmą odnoszę uzasadnione wrażenie, iż wyjątkowa troska ich właścicieli o najbliższą rodzinę
ma swoje bardzo wyraźne odniesienie również w atmosferze panującej w jej siedzibie przy ul. Piłsudskiego
4 w Mogilnie ( www.insur.com.pl ).
Potwierdzają to wieloletni czołowi
pracownicy Insur Invest Dawid Kluczyński i Remigiusz Szczechowicz.
Państwo Bukowscy chlubią się czterema uroczymi córkami. Daria jest
studentką IV roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Na tej samej
uczelni, ale na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie, również na IV roku jej siostra Izabela studiuje handel
zagraniczny. Martyna, absolwentka
UMK w Toruniu i warszawskiej SGH,
jako projekt-menager specjalizuje się
w zarządzaniu projektami. Zaś
najstarsza z nich Natalia, absolwen6

tka Uniwersytetu Gdańskiego po
doktoracie z nauk prawnych, pracuje
na Wybrzeżu jako wzięty adwokat.
Wzorem bardzo aktywnych zawodowo rodziców cała rodzina imponuje
perfekcyjną umiejętnością godzenia
codziennych obowiązków z uda-nym
życiem rodzinnym i osobistym. Córki
nie tylko świetnie radziły sobie lub
radzą z nauką na studiach, ale też w
godny uznania sposób podejmują
różne obowiązki domowe, w tym
również kuchenne. Wszystkie też w
pełni podzielają pozazawodowe pasje
swoich rodziców. A te są bardzo
różnorodne, no i bardzo atrakcyjne. W
wolnych chwilach Wacław Bukowski
jako stajenny zajmuje się swoimi końmi,
zaś młodsze córki prowadzą szkołę
jazdy konnej Easy Rider. Wspólnie z
żoną Małgorzatą uwielbia także
żeglarstwo, jako że jest kwaliﬁkowanym sternikiem morskim.
Pasją obojga są ponadto starannie
wybierane podróże po świecie. Sportowy dorobek Wacława Bukowskie-go
to również patent pilota szybowcowego, zdobyty przed laty w
Aeroklubie Bydgoskim oraz dokonania alpinistyczne, potwierdzone m. in.
udanym wejściem wraz z córkami
Natalią i Martyną na Mount Blanc w
2003 r.
Jeśli wasze pragnienia koncentrują się
na poszukiwaniu ludzi skromnych,
pracowitych, pogodnych, wrażliwych i
bezinteresownie życzliwych, to ta-kich
można dostrzec w Małgorzacie i
Wacławie Bukowskich.
Bogactwo atrakcji
Dziennikarskie spotkanie przygotowane w Pątnowie przez Insur Invest
tylko w skromnej części poświęcone
było sprawom ﬁrmy. Ta bardzo uda-nie
zadbała o ciekawe wypełnienie
czerwcowego weekendu. Zgodnie
potwierdzają to dziennikarze, którzy
zebrali się w atrakcyjnym ośrodku
G L A S P O nad Jeziorem Ślesińskim.
Ponad dwudziestu redaktorów
przyjechało tu m. in. z Bydgoszczy,
Krakowa, Płocka, Ciechanowa, Szczytna, Miechowa, Rypina, Radziejowa,
Zabłudowa, Michałowa, Solca Kuj. I
Mogilna. Tym razem organizatorów i
dziennikarzy odwiedzili m.in. starosta

mogileński Tomasz Barczak, burmistrz
Mogilna Leszek Duszyński i jego zastępca Jarosław Ciesielski., a także goście
z Paryża- Halina i Wiktor Ciesielski.
Równie serdecznie przyjęto Arletę
Górnik-prezesa Glaspo Motors oraz
Piotra Opasa – prezesa ﬁrmy GLASPO.
W sobotnie przedpołudnie dziennikarze skorzystali z ciekawej wycieczki
do klasztoru paulinów w Brdowie oraz
krótkiej wizyty w sanktuarium w Licheniu. Wczesne popołudnie wypełniono
świętowaniem 50-lecia pracy dziennikarskiej red. Kazimierza Olchawy,
byłego dziennikarza „Gazety Krakowskiej”, a obecnie wydawcy i redaktora
naczelnego miesięcznika „Gazeta
Miechowska”. Uzupełniono je ekspozycją archiwalnych egzemplarzy gazet,
książek autorstwa jubilata oraz różnych dowodów uznania jego dorobku.
Potem brać dziennikarska wraz z
organizatorami i gośćmi emocjonowała się plenerowym konkursom „rzut
podkową” o puchary i dyplomy Piotra
Opasa- prezesa GLA S PO. Zdecydowanym zwycięzcą konkursu został Roman Jakubek, były długoletni menadżer Ośrodka GLASPO w Pątnowie.
Podobne emocje towarzyszyły konkursowi literackiemu na krótki tekst,
slogan, hasło reklamowe, odnoszące
się do Insur Invest. Większość
prezentowanych tekstów wzbudziła
zasłużone uznanie, a autorzy pięciu
najciekawszych otrzymali pamiątkowe
statuetki , które wręczyła Teresa Kujawa- przewodnicząca jury. Wręczono
także cenne upominki, ufundowane m.
in. przez posła Eugeniusza Kłopotka i
starostę wągrowieckiego Tomasza
Krańca. Jako pierwszy odczytano
dwuwiersz marketingowy krakowskiego autora: „Twoją najlepszą intencją-Mariaż z multiagencją „. Zasłużone
uznanie wywołał również bardzo
dowcipny tekst red. Piotra Pawłowskiego z Rypina, podobnie jak i kilka
innych. Wielce miłą pamiątką z
pątnowskiego spotkania dla Małgorzaty i Wacława Bukowskich okazał
specjalny adres z zastawem dziennikarskich autografów. Podobne otrzymali
prezes Piotr Opas i red. Kazimierz
Olchawa
Stanisław Kaszyński
Fot. Dawid Kluczyński
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Pamięć o Jakubie Wojciechowskim
wciąż żywa
Sympozjum J.W.16.06.2018 r.
/Patron Biblioteki Miasta i Gminy Barcin/
Trzydzieste sympozjum poświęcone Jakubowi Wojciechowskiemu
stało się okazją by ponownie przyjrzeć się tej ciekawej postaci. Tradycyjnie określa się Jakuba Wojciechowskiego jako „samorodny talent literacki' /Boy-Żeleński/, klasyk pamiętnikarstwa robotniczego /Franciszek
Jakubczak/, czy po prostu pisarz w
bluzie robotnika.
Podczas ostatniego studium ”Życiorysu własnego robotnika” autorstwa Jakuba Wojciechowskiego uwagę moją zwróciło określenie jego postaci przez profesora doktora Thime.
Doktor Thime był bezpośrednim
dowódcą Jakuba Wojciechowskiego
wcielonego do armii niemieckiej. Nazywał on Wojciechowskiego miłosiernym.
Warto sobie uświadomić, że
pojęcie miłosierny koresponduje z
pojęciem humanitarny, a humanitarny to znaczy ludzki. /Humanusludzki/ Wojciechowski swoim zachowaniem zdeterminował doktora
Thime by ten go tak nazywał. Zanim
przytoczę fragment opisu samego
Wojciechowskiego w jakich to się
stało okolicznościach, krótkie wprowadzenie do tematu. Armia niemiecka w 1914 roku zaatakowała Belgię.
Jak to na wojnie bywa wzięła do
niewoli ”jakich 60 żołnierzy belgijskich”. I następnie jak pisze Wojciechowski zamknęli jeszcze 8 żołnierzy
belgijskich w klatkę, tak że byli zmuszeni się poddać. „I już rzucili te swoją
broń i podnieśli ręce do góry, a nasz
profesor doktor Thime mówi: ” Weg
mit das Pack!” /”Precz z tą hołotą!”/.
A ja to usłyszał i mówie: „ Ale ludzie,
po ludzku się musimy z nimi obchodzić” – a już ten prof. Dr Thime mówi
do mnie: „Wy macie Schnauze zu
halten” / trzymać pysk / - i powtórzył
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to jeszcze raz: „ Weg mit das Pack!”. I
już się na nich rzucali i jednych kolbami zabili, zaś drugich bagnetami
przebili. I tak swego życia pozbyli nasi
nieprzyjaciele, a mnie aż się niemiło
zrobiło, jak zem to zobaczył. I już my
ten brzeg tego ogrodu dosięgli, i tam
też nas ta nieprzyjacielska atleryja
spotykała, tak ze aż się ziemia trzęsła.
A już nasz dr Thime mówi: „Gdzie jest
miłosierny, on ma tu do mnie przyjść”. I już wołają: „Jakub, masz do dr
Thime przyjść”.
Doktor Thime był dowódcą
trzeciego plutonu piechoty i równocześnie zastępcą oﬁcera. Nie bacząc
na obstrzał artyleryjski /a może
właśnie dlatego (Cz. C) posyła Jakuba

by odnalazł hauptmana /majora/.Jakub Wojciechowski ten rozkaz
wykonał i wrócił szczęśliwie do swego przełożonego mimo, „że mu się
nad głową raz zaświeciło”. Dzięki
temu, że Jakub Wojciechowski został
wcielony do armii niemieckiej i musiał
brać udział w walkach przeciw Belgom, poznaliśmy jego wnętrze i bliskiego również nam człowieka. Znamy
przecież słowa Chrystusa: „ Błogosławieni miłosierni albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. / Mateusz
Rozdział. 5 w. 7/.

Czesław Cieślak

III Grand Prix Aleksandrowa Kuj.
w tenisie stołowym
Dnia 19.08.2018 roku w sali gimnastycznej w Aleksandrowie Kujawskim
zawodnicy i zawodniczki Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
brali udział w I I I Grand Prix Aleksandrowa Kujawskiego w tenisie
stołowym. Celem startu naszych
tenisistów było sprawdzenie na jakim
poziomie znajdują się w chwili
obecnej przygotowań do sezonu.
Turniej rozegrany został na siedmiu
stołach, a udział w nim wzięło aż 32
graczy z całego województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Najlepiej
spośród zawodników BOSiR Barcin
zaprezentowała się Agata Łożyńska 11. miejsce. Marcin Frąckowiak zajął
12. miejsce, Krzysztof Byczyński - 14.
miejsce, a Magdalena Wesołowska
24. miejsce.

II miejsce Pawła Rzeźnika w Aleksandrowie Kuj.
Dnia 26.08.2018 roku tenisiści Barcińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, ponownie
jak ostatnim razem, wybrali
się na zawody do Aleksandrowa Kujawskiego i wzięli
udział w IV turnieju z cyklu
Grand Prix Aleksandrowa
K u j a w s k i e g o . Te g o d n i a
kadra na ten turniej wyglądała nieco inaczej - w grze
można było oglądać Pawła
Rzeźnika oraz Marcina
Frąckowiaka. Pierwszy z nich
dotarł do wielkiego ﬁnału
turnieju, w którym niestety po wyrównanej walce - uległ
3:1. Ostatecznie zakończył on
zawody na II miejscu.
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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. 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
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 93 90
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin
tel. 660 541 452
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. WP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a
88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

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
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Miejski Dom Kultury w Barcinie

17 sierpnia br. nastąpił odbiór
końcowy inwestycji pod nazwą
„Rozbudowa z przebudową części
budynku przy ul. Artylerzystów 8 w
Barcinie na Miejski Dom Kultury”.
Komisja złożona z urzędników i
inspektorów nadzoru inwestorskiego sprawdziła prawidłowość
wykonania robót budowalnych przez
konsorcjum ﬁrm P.P.H.U. „E V E NTUS” Arkadiusz Kalinski (Lider) oraz
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe P R E B U D
Włodzimierz Bestrzyński (Partner) z
Inowrocławia. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 9.185.551,10 zł a

kwota doﬁnansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 to 1.990.202,74 zł. W ramach projektu wykonano rozbiórkę
części budynku, wybudowano salę
widowiskowo-kinową z zapleczem i
pomieszczenia biurowe, usprzętowiono i wyposażono nowy budynek
oraz zagospodarowano sąsiadujący
teren i zieleń. Miejski Dom Kultury w
Barcinie – pokieruje nim Artur
Jakubowski – jest samorządową
instytucją kultury, która zaspokaja

potrzeby społeczeństwa Gminy
Barcin w pozyskiwaniu i przygotowaniu środowiska do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości i stymuluje oraz
rozwija aktywne i kreatywne uczestnictwo w kulturze mieszkańców
gminy. Oﬁcjalne otwarcie zaplanowano na 26 września 2018 roku.
Jarosław Drozdowski

Badania diagnostyczne krwi
Porozumienie
z UAM
W 2018 roku Gmina Barcin i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu podpisały porozumienie, na podstawie którego
Wydział Studiów Edukacyjnych
oraz lokalny samorząd deklarują
chęć współpracy w celu: wymiany
doświadczeń pomiędzy teoretykami a praktykami, aktualizacji
wiedzy i umiejętności nauczycieli,
dostosowania oferty edukacyjnej
do wymagań współczesnego
świata, pozyskania partnera do
odbywania praktyk przez najlepszych studentów, pozyskania
partnera do poszukiwania różnorodnych źródeł ﬁnasowania badań i dydaktyki, podnoszenia
poziomu kształcenia ogólnego w
gminie, wdrażania w szkołach
gminy innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych, przygotowania
komercyjnej oferty konsultingowej i szkoleniowej. Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca
2020 roku. Jego koordynatorami
są dr Krzysztof Wawrzyniak i mgr
Lidia Kowal. W ramach współpracy w Barcinie zorganizowano
dla nauczycieli wykłady i
warsztaty dotyczące procesu
uczenia się i nowej roli nauczyciela, dostosowanej do
wymogów zmieniającej się szkoły.
Natomiast uczniowie szkół
podstawowych uczestniczyli w
Poznaniu w zajęciach akademickich. Gmina Barcin zyskała
tytuł „Partnera Wydziału Studiów
Edukacyjnych Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
Jarosław Drozdowski
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Burmistrz Barcina Michał Pęziak
oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im.
Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
Grażyna Welter podpisali umowę,
której przedmiotem jest udzielenie
dotacji z budżetu gminy w wysokości
3 . 0 0 0 z ł n a s ﬁn a n s o w a n i e 5 0 %
wydatków dotyczących przeprowadzania badań diagnostycznych
krwi w kierunku HBs i na obecność
przeciwciał anty-HCV. Celem „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i
C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” jest zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń
WZW B i C oraz zwiększenie świado-

mości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom W Z W B i C.
Łącznie zaplanowano objęcie programem 2586 osób, w tym 100 w Gminie
Barcin. Pobór krwi w celach diagnostycznych odbędzie się 22 września
br. w SPZOZ w Barcinie po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie
Miejskim w Barcinie. Badania można
również wykonać w dowolnym
terminie w gabinecie zabiegowym
Poradni Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy przy ul. Kurpińskiego 5 (tel. 52
304-56-40).

Jarosław Drozdowski

Budowa oświetlenia w gminie
Burmistrz Barcina Michał Pęziak i
Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka zawarli w lipcu trzy umowy o
łącznej wartości 251.700,00 zł na
budowę oświetlenia na terenie
Gminy Barcin. Firma ATMA Halina
Radzimirska z Aleksandrowa Kujawskiego przyjęła do wykonania roboty polegające na budowie oświetlenia w Młodocinie i Piechcinie. Za
141.450,00 zł ATMA zrealizuje I etap
budowy oświetlenia drogi w Młodocinie od drogi wojewódzkiej do
świetlicy wiejskiej, który obejmuje
m.in. montaż 32 sztuk fundamentów prefabrykowanych, słupów stalowych i opraw oświetleniowych LED, układanie kabli oraz
wciąganie przewodów w słup lub
rury osłonowe. Wymiana 10 lamp
przy ul. Słonecznej w Piechcinie o
wartości 55.350,00 zł obejmuje
demontaż istniejących słupów
oświetleniowych oraz montaż
fundamentów prefabrykowanych,
słupów oświetleniowych aluminiowych, opraw oświetleniowych LED
i wciąganie przewodów w słup lub
rury osłonowe. Firma FREEVOLT
Sp. z o.o. z Bydgoszczy za
54.900,00 zł wykona doświetlenie

sołectwa Barcin Wieś trzema lampami hybrydowymi. Inwestycja
obejmuje budowę instalacji solarno-wiatrowej do zasilania oświetlenia drogowego, w tym posadowienie fundamentów prefabrykowanych, montaż słupów z instalacją solarno-wiatrową, akumulatorów, turbin wiatrowych, paneli
solarnych (fotowoltaicznych) i
opraw oświetleniowych LED. W
terminie do 2 listopada br. łącznie
powstanie 45 nowych lamp oświetlenia ulicznego. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją
zadania pn. „Budowa oświetlenia
na terenie Gminy Barcin” zlecono za
3250,00 zł ﬁrmie ARTTECH Artur
Pietruszewski z Barcina. Nadzór
nad robotami budowlanymi pełniony będzie do ich bezusterkowego
odbioru. Inspektor będzie uczestniczył również w przeglądach
gwarancyjnych.
Jarosław Drozdowski

Termomodernizacja budynków
Brukarka
użyteczności publicznej w Barcinie
w Piechcinie
Firma DOM-BRUK Domagała Paweł z Januszkowa przyjęła do wykonania roboty polegające na utwardzeniu placu manewrowego i jezdni
drogi wewnętrznej przy budynkach
mieszkalnych ul. Okrężna 1a i 3 w Piechcinie. Inwestycja o wartości
161.539,17 zł powinna zostać zrealizowana pomiędzy 13 lipca a 5 sierpnia
br. Prace obejmują wykonanie: drogi
z kostki betonowej grubości 8 cm o
długości 72,82 m i szerokości 5m,
utwardzenia umożliwiającego manewrowanie pojazdów z płyt ażurowych na podbudowie z kruszyw,
ułożenie na powierzchni 20,75 m2
nowego chodnika z kostki betonowej
szarej grubości 6 cm. Teren przy
placach i chodniku należy uporządkować oraz obsiać trawą. Zadanie
jest realizowane w porozumieniu ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Kujawy” w Barcinie. Roboty odebrano 6
sierpnia. br.
Jarosław Drozdowski

Szczepienia
dla seniorów

Urząd Miejski w Barcinie i Urząd Marszałkowski w Toruniu rozpoczęły realizację „Programu proﬁlaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w
oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawskopomorskim”. Celem programu jest
zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności
na zakażenia pneumokokowe) i powikłań po zakażeniu pneumokokowym
wśród osób po 65 roku życia, które nie
były szczepione i znajdują się w grupie ryzyka (nieżyt oskrzeli i dychawica oskrzelowa). W regionie zaplanowano szczepienie z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej dla 1126 osób, w tym
100 w Gminie Barcin. Realizatorem szczepień w Barcinie i Piechcinie jest wyłoniony w drodze konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gmina
Barcin dotuje 50% kosztów szczepień dla
dorosłych w wysokości 15.000 zł.

W dniu 14.08.2018 r. Gmina Barcin
podpisała umowę o doﬁnansowanie
projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu
Policji, Sali gimnastycznej i budynku
dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1”. Inwestycja mająca na celu
zwiększenie efektywności energetycznej
budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy
stanu powietrza atmosferycznego oraz
ograniczenia strat ciepła współﬁnansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach
polityki terytorialnej Oś Priorytetowa 3 –
Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –
2020. Wartość całkowita operacji wynosi
4 013 288,81 zł, w tym ze środków EFRR –
1 922 709,48 zł, co stanowi 71,24 % kwoty
całkowitych kosztów kwaliﬁkowalnych.
Celami ogólnymi projektu są:
 obniżenie kosztów ogrzewania w
wyniku zmniejszenia energochłonności budynków,
 zmniejszenie strat ciepła w obiektach, skutkujące większym komfortem pracy i nauki,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powietrza,
 poprawa stanu środowiska naturalnego województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój infrastruktury ochrony powietrza w regionie.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty
poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
 Ograniczenie strat ciepła w budynkach: poprawienie izolacyjności termicznej przegród, stolarki okiennej i
drzwiowej;
 Poprawa stanu technicznego instalacji energetycznej budynku: modernizacja systemu grzewczego;
 Obniżenie kosztów funkcjonowania
budynków użyteczności publicznej:
zmniejszenie zużycia paliwa opałowego;
 Dywersyﬁkacja źródeł energii poprzez

wzrost wykorzystania OZE na terenie
gminy: montaż kolektorów słonecznych
na potrzeby c.w.u.
Ograniczenie strat ciepła w budynkach
poprzez planowaną termomodernizację
wraz ze zwiększeniem wydajności systemów grzewczych umożliwią zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię o:
 46,22% w przypadku budynku Urzędu
Miejskiego w Barcinie,
 60,61% w przypadku budynku Komisariatu Policji w Barcinie,
 58,78% w przypadku budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej
nr 1,
 25,37% w przypadku budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Projekt przyczyni się do redukcji gazów
cieplarnianych o 77,219 ton równoważnika CO₂/rok. Stopień redukcji gazów
cieplarnianych w całej populacji wniosków wyniesie 0,00001924 tony/zł/rok, co
oznacza, że każda zainwestowana złotówka przyczyni się do redukcji CO2 o
0,00001924 tony/rok. Projekt przyczyni
się do redukcji emisji pyłu P M 10. W
wyniku realizacji projektu emisji pyłu PM
10 zmniejszy się o 43,06 kg. W ramach
prac termomodernizacyjnych w Urzędzie
Miejskim zaplanowano docieplenie elewacji (fundamenty i ściany zewnętrzne) i
stropodachu, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej zewnętrznej oraz instalacji
centralnego ogrzewania, wykonanie klimatyzacji, wykonanie wewnętrznej
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
oraz montaż instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u., modernizację
węzła cieplnego i roboty remontowe.
Prace w Komisariacie Policji: obejmują
docieplenie elewacji i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej i modernizację instalacji
centralnego ogrzewania. W budynku
dydaktycznym zaplanowano docieplenie
elewacji i stropodachu, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz
roboty wewnętrzne, a w sali gimnastycznej wykonane zostanie docieplenie
elewacji (ściany zewnętrzne i
fundamenty) i stropodachu oraz przebudowa systemu wentylacji.

Jarosław Drozdowski
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Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Wybierając się do Lubostronia,
Biskupina, Bydgoszczy czy Torunia
warto pamiętać o Karcie Dużej Rodziny. To ogólnopolski system zniżek dla
rodzin wielodzietnych, który umożliwia
skorzystanie z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej. Zniżki udzielają instytucje publiczne i przedsiębiorcy prywatni. Karta przysługuje
niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką
dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku
życia, w wieku do ukończenia 25 roku
życia, w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności. W województwie

kujawsko-pomorskim KDR honorują
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Pałac Lubostroń,
Muzeum Etnograﬁczne w Toruniu,
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie,
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Galeria Sztuki
WOZOWNIA, Teatr im. W Horzycy w
Toruniu, Ośrodek Chopinowski w
Szafarni, Filharmonia Pomorska w
Bydgoszczy, Opera NOVA w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorski Transport
Samochodowy S.A., Kujawsko –
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo, Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Kujawsko –
Pomorski i Grota Solna Yodo - Lidia
Koszykowska.
Jarosław Drozdowski

Kadry oświaty
Po przeprowadzeniu konkursów i
postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego, wyłoniono dyrektorów
szkól podstawowych w Piechcinie i
Barcinie oraz awansowano nauczycielki w Barcinie i Mamliczu. Burmistrz
Michał Pęziak powierzył pani Katarzynie Marciniak stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Piechcinie, a pani Iwonie
Kausa – stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie na okres 5 lat szkolnych. Jednocześnie burmistrz udzielił
dyrektorom pełnomocnictw na czas
pełnienia funkcji do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w granicach zwykłego
zarządu, realizacji zadań wynikających
ze statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki. Komisja egzaminacyjna
pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Barcina Lidii Kowal przeprowadziła postępowania egzaminacyjne,
w wyniki których pani Marlena Korgul z
Zespołu Szkół w Barcinie i pani Magdalena Wróblewska ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu awansowały na
stopień nauczyciela mianowanego.
Jarosław Drozdowski
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Dla zdrowia
mieszkańców
Gmina Barcin przekazała Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
120.000 zł dotacji celowej na zakup
sprzętu medycznego. 28 czerwca
2018 roku Burmistrz Barcina Michał
Pęziak i Dyrektor S P Z O Z Alicja
Wiczewska podpisali trzy umowy
dotyczące przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Barcinie dotacji celowych na zakup sprzętu medycznego.
Do 30 listopada 2018 roku S P Z O Z
Barcin doposażony zostanie w aparat
cyfrowy wewnątrzustny do pracowni
RTG (27.000 zł), laser wysokoenergetyczny P O L A R I S H P S (30.000 zł)
oraz dwa unity stomatologiczne dla
gabinetów stomatologicznych w
przychodni w Barcinie i w ośrodku
zdrowia w Piechcinie (63.000 zł).
Zadania ﬁnansowane są z budżetu
Gminy Barcin na 2018 rok.
Jarosław Drozdowski

Wyposażenie dla strażaków
28 czerwca 2018 roku w Toruniu
przedstawiciele Gminy Barcin i Ministra Sprawiedliwości zawarli umowę
na realizację zadania „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP
Barcin, Piechcin i Mamlicz” ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w
zakresie Wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom oraz realizacji przez
jednostki sektora ﬁnansów publicznych zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach
projektu Gmina Barcin zakupi dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie: deﬁbrylator, zestaw węży

hydraulicznych 20 m, zestaw węży hydraulicznych 10 m, detektor napięcia,
zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz
matę sprzętową; dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piechcinie: deﬁbrylator, pilarkę do drewna MS 880,
piłę do szyb klejonych i matę sprzętową; dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mamliczu: pilarkę ratowniczą
do drewna MS 461-R i pilarkę do drewna MS 311. Dostawcą wyposażenia i
urządzeń za 41.616,00 zł jest
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
SPRZĘT-POŻ Irena i Krzysztof Zając
sp. j. z Opola. Zadanie „Współﬁnansowano ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
Jarosław Drozdowski
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Profilowanie i utwardzenie
dróg kamieniem wapiennym
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
H a n d l o w o – U s ł u g o w o – Tr a n s portowe AUTOTRANSPORT Paweł
Konopa ze Smerzyna i Gmina Barcin
zawarły 22 sierpnia 2018 roku umowę
na proﬁlowanie dróg wraz z ich zagęszczeniem oraz utwardzenie dróg o
nawierzchni gruntowej i tłuczniowej
kamieniem wapiennym. Termin
zakończenia robót o wartości
84.316,50 zł ustalono na 21 września
br. Do proﬁlowania przeznaczono 11
odcinków dróg w Barcinie, Barcinie
Wsi, Józeﬁnce, Kani, Dąbrówce Barcińskiej, Złotowie Krotoszynie i Pie-

chcin o łącznej powierzchni 15000
m2. Do utwardzenia materiałem w
ilości 1500 ton zaplanowano 21
odcinków dróg w Barcinie, Józeﬁnce,
Pturku, Mamliczu, Złotowie, Krotoszynie, Piechcinie i Wolicach. Zakres prac obejmuje m.in. proﬁlowanie odcinków dróg równiarką samojezdną z nadaniem odpowiednich
spadków i ich zagęszczenie walcem
samojezdnym lub ciągnionym, transport materiału z Bielaw i wbudowanie kamienia wapiennego darowanego Gminie Barcin przez LafargeHolcim S.A.
Jarosław Drozdowski

Przebudowa dróg w Krotoszynie
Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego Gmina
Barcin i P.P.H.U. SZEWBUD z Inowrocławia zawarły umowę o
wartości 1.405.305,75 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa
dróg w Krotoszynie”. Prace obejmują odcinek drogi gminnej nr
130317C i drogi wewnętrznej od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 251 Kaliska – Inowrocław do
ostatniego zabudowania za wiaduktem kolejowym o łącznej długości 1044,60 m. Przedsię-biorca
Ryszard Szewczyk ma do wykonania roboty rozbiórkowe części
nawierzchni drogowej, chodników, krawężników i obrzeży,
roboty ziemne (korytowanie),
ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na ławie betonowej
z oporem, budowę chodników z
kostki betonowej szarej, remont
nawierzchni poprzez sfrezowanie
istniejącej konstrukcji, ułożenie
warstwy proﬁlowej oraz ułożenie
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warstwy ścieralnej, wykonanie
pełnej konstrukcji nawierzchni
K R2 w miejscu rozebranej, budowę zjazdów na posesje oraz
drogi boczne z kostki betonowej
czerwonej, oznakowanie pionowe i poziome, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
Realizację inwestycji zaplanowano od 24 lipca do 31 października 2018 roku. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad przebudową
dróg w Krotoszynie zlecono za
22.140,00 zł Pracowniom Inżynierskim SOCHA Sp. z o. o. z Bydgoszczy.
Jarosław Drozdowski

Przebudowa
drogi
wewnętrznej
w Barcinie
Po przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego Gmina Barcin i
P.P.H.U. SZEWBUD z Inowrocławia
zawarły umowę o wartości
1.405.305,75 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Krotoszynie”. Prace obejmują odcinek
drogi gminnej nr 130317C i drogi
wewnętrznej od skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 251 Kaliska –
Inowrocław do ostatniego zabudowania za wiaduktem kolejowym o
łącznej długości 1044,60 m. Przedsiębiorca Ryszard Szewczyk ma do
wykonania roboty rozbiórkowe części nawierzchni drogowej, chodników, krawężników i obrzeży, roboty
ziemne (korytowanie), ustawienie
krawężników, oporników i obrzeży
na ławie betonowej z oporem, budowę chodników z kostki betonowej
szarej, remont nawierzchni poprzez
sfrezowanie istniejącej konstrukcji,
ułożenie warstwy proﬁlowej oraz
ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni
KR2 w miejscu rozebranej, budowę
zjazdów na posesje oraz drogi boczne z kostki betonowej czerwonej,
oznakowanie pionowe i poziome,
roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. Realizację inwestycji
zaplanowano od 24 lipca do 31
października 2018 roku. Pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w Krotoszynie zlecono za
22.140,00 zł Pracowniom Inżynierskim SOCHA Sp. z o. o. z Bydgoszczy.
Jarosław Drozdowski

