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ENEJ
Tegoroczna edycja muzycznych
Dni Barcina zaczęła się już w piątek
17 czerwca i zaczęła się od wielkiego uderzenia, albowiem dla
barcińskiej publiczności zagrał zespół Enej.
Zanim jednak doszło do koncertu, organizatorzy stoczyli zaciekły
bój z pogodą, która od wczesnych
godzin porannych robiła wszystko
aby pokrzyżować plany. Deszcz w
połączeniu z bardzo silnym wiatrem spowodował, że pokaz Zumby oraz koncert zespołu Nadmiar
trzeba było niestety odwołać.
Decyzje te podyktowane były

tylko i wyłącznie względami bezpieczeństwa. Jednym słowem
przebywanie na scenie kiedy
mamy do czynienia z tak silnym
wiatrem jest zabronione.
Około godziny 21 wiatr nieco
ustąpił i już nic nie stało na przeszkodzie aby gwiazda wieczoru
wystąpiła dla barcińskiej publiczności.
Zespołu Enej raczej przedstawiać nie trzeba, niekwestionowana gwiazda młodego pokolenia, takie przeboje jak „Tak smakuje życie”, czy „Kamień z napisem love” można często usłyszeć
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rozgłośniach radiowych. Od czasu
wygrania przez muzyków I edycji
programu „Must be the music”
zespół stał się jednym z najpopularniejszych w kraju.
W sobotę nie było już śladu po
piątkowym huraganie. Można
było realizować wszystkie punkty
zaplanowane na ten dzień, a było
ich nie mało, nieopodal sceny
panie zrzeszone w naszych lokalnych klubach seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz instruktorzy z Miejskiego Domu Kultury
prezentowały dzieła wykonane
podczas swoich zajęć. Dbałość o
szczegóły oraz kunszt wykonania
tych prac naprawdę robił wrażenie. Gminna Rada Kobiet częstowała smakołykami, a diabetycy z
barcińskiego koła sprawdzali
poziom cukru i ciśnienie.
Jako pierwsi na scenie wystąpili
muzycy z zespołu ABBA, a dokładniej ABBA show. Główny człon
zespołu tworzy małżeństwo - tak
jak w oryginalnej abbie ich muzyka
powstała z harmonii i wspólnej
miłości – po prostu rusza za serce.
Perfekcyjne brzmienie, aranżacje, prowadzenie koncertu oraz
zachowanie na scenie do złudzenia przypomina wielką legendę ze
Szwecji.
Na scenie w Barcinie wystąpiła
także Regionalna Orkiestra Kujawy pod batutą pana Ireneusza
Kocika. Dni Barcina to doskonały
moment aby podziękować kapelmistrzowi oraz czterem in-nym
muzykom za 50 lat pracy w orkiestrze.
Na scenie nie mogło zabraknąć
naszych najbliższych zespołów.
Mowa oczywiście o Retro i Relaks.
Oba zespoły prowadzi Sławomir
Wróblewski, instruktor z Miejskiego Domu Kultury

Wróblewski instruktor z Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. A
co do zespołów to skupiająone
wokół siebie prawdziwych
pasjonatów muzyki, dla których
śpiew bardzo dużo znaczy.
Do tańca zagrzewał zespół
Night Lovers. Bez ciebie, Agnieszko, Bajka, to tylko niektóre z
tytułów, które usłyszeliśmy w ten
sobotni wieczór. Zespół można
śmiało nazwać prekursorem powrotu klasycznego wydania
muzyki disco polo.
Całość zakończył dj. Gavor. Muzyk
młodego pokolenia, specjalizujący się w muzyce klubowej.
Dni Barcina zakończyły się natomiast piknikiem rodzinnym w
Piechcinie, podczas którego
uhonorowano pana Ireneusza
Kocika oraz czterech muzyków
Regionalnej Orkiestry Kujawy za
50 lat działalności w orkiestrze.
Orkiestra Kujawy jest naszą
gminną dumą już od ponad 90 lat.
Swoją działalność rozpoczęła w
1923 roku. I I wojna światowa
przerwał muzykowanie, jednak
pasjonaci reaktywowali ja w
marcu 45 roku.
Pan Ireneusz Kocik kapelmistrzem
Orkiestry Kujawy jest od roku
1966. Mocno zaangażowany w
prace społeczną na rzecz amatorskiego ruchu muzyków, poszczycić może się wieloma sukcesami. Dzięki jego wytrwałej pracy
orkiestra prezentuje wysoki
poziom muzyczny i jest znana w
regionie.
Bogaty repertuar i dorobek artystyczny sprawia, że Orkiestra jest
gościem konkursów i przeglądów,
a swoimi występami uświetnia
różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.
Warto dodać, że 25 maja 2008 roku

z okazji jubileuszu 85 lecia,
orkiestra oraz kapelmistrz
otrzymali nagrodę specjalną
Ministra Kultury i Dziedzictwa
N a ro d o - w e go za c a ł o k s zt a ł t
pracy.Podczas oglądanego przez
państwa festynu pan Ireneusz
świętował 50 lecie pracy z Regionalną Orkiestrą Kujawy.
Oprócz kapelmistrza pamiątkowe statuetki z rąk burmistrza
otrzy-mali także panowie Czesław
Michalski, Jan Cabański, Mirosław
Marciniak i Aleksander Lewandowski. Muzycy również z orkiestrą związani są już 50 lat.
Kiedy publiczność nasyciła
swoje uszy najpiękniejszymi
melodiami świata granymi przez
muzyków orkiestry, przed scena
wystąpiły grupy taneczne.
Pierwsza swój układ zaprezentowała grupa tancerek z Piechcina. Dziewczęta trenują pod
okiem pani Danuty Prusinowskiej.
Kolejna grupa tancerzy pochodzi
również z Piechcina. Trenują od
trzech miesięcy pod okiem Arka
Milarskiego. Mimo krótkiego
doświadczenia widać było u nich
ogromne serce do tańca.
Formacja Life for Dance to
także wychowankowie Arkadiusza Milarskiego, tancerze zaprezentowali się w choreograﬁi
jazzowej.
Na koniec wystąpili Fajni Atrakcyjni Kreatywni, formacja na co
dzień trenująca w Barcinie, która
już nie jedno potraﬁ i ma za sobą
kilka publicznych występów. Ich
styl to hip hop. Tancerze prezentowali się wspólnie w duetach i
solo.
Piknik zakończyli Emeryci.
Muzycy, którym do muzycznej
emerytury jeszcze daleko.
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Grzegorz Miecugow
w Barcinie
Znany dziennikarz i publicysta,
Grzegorz Miecugow gościł z wizytą w Miejskim Domu Kultury w
Barcinie. Podczas spotkania przybliżył słuchaczom między innymi
swoją zawodową drogę, od radia
do telewizji.
Fanom Szkła Kontaktowego Grzegorza Miecugowa przedstawiać nie trzeba. Znany dziennikarz publicysta gościł w Miejskim
Domu Kultury 12 czerwca. Sława
oraz sympatia do prezentera TVN
24 spowodowała, że wejściówki
na to spotkanie rozeszły się w
mgnieniu oka. Rozmowę poprowadziła była dziennikarka Radia
Pik pani Katarzyna Rodziewicz,
obecnie właści-cielka dworu
Marzeń w Sielcu i Kustosz Izby Pamięci byłe-go właściciela Sielca
Admirała Józefa Unruga.
Spotkanie przebiegło w
miłej atmosferze, redaktor odpowiadał na pytania dotyczące swojej pracy, życia ale też polityki i
spraw bieżących naszego kraju.
Redaktor Miecugow jest
szefem wydawców T VN24. Od
stycznia 2005 współprowadzi
Szkło kontaktowe. Jest również
prowadzącym program Inny
punkt widzenia, w którym rozmawia z zaproszonym gościem (zwykle przedstawicielem świata nauki, kultury, sportu) o otaczającej
nas rzeczywistości.
Nie brakowało także pytań
od publiczności. Wśród pytających znalazła się pani Dorota
Kawka sympatyzująca z Szkłem
Kontaktowym od bardzo dawna,mało tego pani Dorota często
dzwoni do programu
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i zabiera głos w dyskusji.
Spotkanie zakończyły wspólne zdjęcia z redaktorem oraz autografy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Barcinie
9 czerwca 2016r., w Miejskim
Domu Kultury odbył się wykład,
zaproszonej i zaprzyjaźnionej z
nami, pani Jadwigi Szczuki,
nauczycielki i podróżniczki, która
po raz kolejny dzieliła się ze słuchaczami U T W swoimi wrażeniami z podróży. Tym razem pani
Jadwiga opowiadała o swojej
wyprawie na Kubę, do kraju, który
powinien być rajem....Podróżniczka odwiedziła ten kraj w
styczniu tego roku z biurem podróży Rainbow Tours. Lot trwał 12
godzin.
Wyprawa obejmowała zwiedzanie części północno- zachodniej tego kraju. Jest krajem wyspiarskim, położonym w basenie
Morza Karaibskiego o klimacie
podrównikowym, wilgotnym. W
okresie przed-ko-lonialnym Kubę
zamieszkiwali Indianie. Na Kubie
mieszka ok. 10 mln. mieszkańców, z których 50% stanowią
Mulaci, 11% czarnoskórzy, Chińczycy i Indianie, pozostałą część
stanowią biali mieszkańcy. Kraj
jest ciekawym kongl0meratem
ludzi i zwyczajów a naród dumny.
Atrybuty Kuby stanowią takie
części składowe jak; muzyka,
palmy królewskie, owoce, trzcina
cukrowa, mohito, amerykańskie
samochody – chevrolety i cadillaci,
kawa, cygara, ﬂaga kubańska,
Muzeum Rewolucji, no i Che Guevara.
Hawana pięknie jest położona
nad Zatoką Meksykańską, wzdłuż
której, na przestrzeni ok. 8 kilometrów ciągnie się piękny plażowy bulwar. Na wybrzeżach Atlantyku ciągną się kilometrami

piękne, piaszczyste plaże z parkami palmowymi i basenami.
W panoramie Starej Hawany
dominuje Twierdza Moro wzniesiona w 1817 r. i przeważa architektura kolonialna z brukowanymi
ulicami, wieloma katedrami,
skwerami, dzwonnicami. W południe, ze względu na klimat panuje
sjesta. Arterie komunikacyjne są
szerokie i nie zatłoczone jak w
miastach europejskich czy azjatyckich. Po ulicach jeżdżą cocotaxi
i camelo- autobusy podobne do
półciężarówek. Jest tutaj znaczna
sieć hoteli, bo Kubańczycy kochają
turystów.
W centrum Hawany znajduje
się słynny Bar Florida, którego
wiernym bywalcem bywał słynny

pisarz Ernest Hemingway, kiedy
przez wiele lat mieszkał na Kubie.
Walutą Kuby jest peso, które
wartością jest porównywalne z
euro. Obowiązuje tu system
kartkowy od wielu lat. Mohito jest
słynnym drinkiem kubańskim, a na
jego zawartość składają się ; rum,
woda, mięta i lód.
W X V I w Kuba została włączona do Nowej Hiszpanii, a Hizpanie sprowadzali drogą morską
ogromne rzesze niewolników z
Afryki. W pewnym okresie kraj
skierował swoją sympatię ku
Stanom Zjednoczonym, gdzie
miał swoje wpływy. W !883 roku
poeta Jose Marti podjął się wyzwolenia kraju pod patronatem
Amerykanów a nie Hiszpanii.
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Początek nowej rewolucji
kubańskiej dał w 1953 roku Fidel
Castro, który przypłynął z Meksyku na Kubę i rozpoczął powstanie przeciwko Batiście. Uczestnikiem tego powstania był
słynny Argentyńczyk Ernesto Guevara, zwany „Che”, który w latach
1953-56 wspierał Fidela Castro w
organizacji partyzantki i rządu
rewolucyjnego, a którego mauzoleum stoi teraz w centrum miasta
Santa Clara. Fidel Castro znany jest
z długich przemówień do swego
narodu, które uwielbiał. Jego
najdłuższe przemówienie trwało 7
godzin i 27 minut.
Roślinność w klimacie Kuby jest
bardzo bujna i bogata. To kraj
nizinny. Występują tu lasy palmowe, a także bogactwo fauny i
ﬂory; kolibry, krotony, storczyki,
mimozy, tytoń, a rejon Pinar del
Rio jest najżyźniejszym rejonem
rolniczym. Gleba ma kolor czerwonawy ale występują tu też skały
wapienne porośnięte roślinnością. Wieś kubańska jest uboga,
ale ludzie przyjaźni i uśmiechnięci.
Znajduje się tu Park Narodowy
Zapata, od nazwiska rewolucyjnego przywódcy chłopów z czasów rewolucji kubańskiej. W Parku
hoduje się krokodyle, które licznie
występują w tym obszarze.
Na wyspach Guana mieści się
nowoczesne centrum hotelowe,
gdzie można smacznie zjeść, a
pożywienie składa się z mnóstwa
fasoli, kurczaków i obﬁtości owoców, w tym również owoców morza.
Nasza podróżniczka widziała
też Zatokę Świń - słynne miejsce
lądowania Kubańczyków pod

wodzą Amerykanów, gdzie w
1959r. nastąpiło zwycięstwo
rewolucji, ale istniało wówczas
wielkie zagrożenie wybuchem III
wojny światowej ze względu na
ścieranie się interesów Amerykanów i Rosjan. Kuba nawiązała
kontakty wielostronne z krajami
socjalistycznymi i z państwami
Ameryki Śroizowano rolnictwo z
pomocą daleko-siężną ówczesnego Związku Radzieckiego. Amerykanie zaś wprowadzili em-bargo
na Kubie trwające wiele lat. Rewolucja zniosła też wszelkie święta
kościelne, mimo że Kuba jest w
60% krajem katolickim. Dopiero
wizyta naszego papieża Jana
Pawła I I , w 1998 roku przywróciła obchody tych świąt. Obecnie stosunki amerykańskokubańskie powoli się normalizują.
Do lat 60-tych, 60% Kubańczykow
było analfabetami. Obecnie nauka
w szkołach , do 9 klasy , jest bezpłatna, a opieka lekarska niezła.
Ulica kubańska jest bardzo
kolorowa i zewsząd słychać rytmy
kubańskiej muzyki. Ozdobą tych
ulic są wielonarodowi studenci
ubrani w charakterystyczne mundurki; granatowe spodnie i niebieskie koszule.
W 1993 roku przywódca narodu kubańskiego- Fidel Castro
Ruz, postawił na turystykę i dzięki
temu kraj utrzymuje się na powierzchni. Spotkać tu można turystów z całego świata, wielu Rosjan i
Polaków a przede wszy-stkim
Kanadyjczyków.dkowej. W
wyniku rewolucji upaństwowiono
amerykańskie zakłady przemysłowe i skolektyw
Zoa Jesionowska
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DECUPAGE –
A CO TO ?!?

3 czerwca 2016 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży rozpoczął
się nowy cykl zajęć pt. „Decupage
– co to jest?”. Dzieci uczestniczące
w zajęciach zostały zapoznane z
nową techniką plastyczną. Decupage to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło,
tkanina, plastik, ceramika) wzoru
wyciętego z papieru lub serwetki
papierowej.
Następnie każdy uczestnik
zajęć wykonał własnoręcznie z
brystolu pudełko na swoje skarby.
Kolejnym krokiem zajęć był ozdobienie pudełek serwetkami. Gotowe pudełeczka dzieci zabrały ze
sobą do domu.
Justyna Pałka

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Barcin w ramach współpracy z bibliotekami szkolnymi zorganizowała happening z okazji
Dnia Dziecka w ramach akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom”. W całej
Gminie Barcin o tej samej porze 1
czerwca 2016 roku zebrały się
dzieci, którym czytano polską
literaturę dziecięcą.
Happening w Bibliotece
Publicznej trwał dwa dni, ponieważ cieszył się dużym zainteresowaniem. W środę bibliotekę
odwiedziły dzieci z Przedszkola nr
3 w Barcinie. Natomiast w czwartek tj. 02.06.2016 roku barcińską
książnicę odwiedziły dzieci z
Przedszkola nr 2 w Barcinie. Najmłodszym czytelnikom kanon
twórczości Juliana Tuwima przybliżyła młodzież z Zespołu Szkół
nr 1 w Barcinie.

Wiersze czytali: Julia
Gamelska, Iwona Kaczmarczyk,
Aleksandra Kołodziejska, Izabela
Marczak, Amelia Woźniak,
Martyna Wszelaki, Jakub Kozłowski, Jakub Szostek, Marek
Wróblewski oraz Pani Grażyna
Łysy, która wraz z Panią Joanną
Kranc przygo-towała młodzież do
występu. Na koniec spotkania
dzieci otrzymały z okazji Dnia
Dziecka słodkie niespodzianki
oraz kolorowe baloniki.
Justyna Pałka
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PROJEKT
„EDUKOWANIE PRZEZ CZYTANIE” – PODSUMOWANY !!!
We wtorkowe popołudnie w
barcińskiej bibliotece po raz
ostatni spotkali się uczestniczy
projektu „Edukowanie przez
czytanie”. Dzieci wraz z opiekunami wzięli udział w spektaklu
teatralnym pt. „Świnka Chrumcia”.
Przedstawienie o perypetiach małej świnki, która nie
przepadała za kąpielą i nie miała
ochoty dbać o swoje zdrowie i
higienę osobistą przyciągnęło do
biblioteki nie tylko dzieci biorące
udział w projekcie, ale także
przedszkolaków i uczniów młodszych klas podstawówki. Historię
małej świnki zaprezentowały
aktorki z grupy
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teatralnej „F R A J D A” z
Torunia Panie Magdalena Kamińska i Karolina Limonowicz. Aktorzy teatru „FRAJDA” tworzą od
kilku lat spektakle edukacyjne dla
dzieci.
Po spektaklu dyrektor biblioteki Pani Grażyna Szafraniak
podsumowała projekt „Edukowanie przez czytanie” oraz wręczyła najmłodszym czytelnikom
nagrody w postaci książeczek i
dyplomów za udział w projekcie.
Na koniec spotkania dzieci
chętnie pozowały do zdjęć z
Świnką Chrumcią i jej rodziną.
Justyna Pałka

BARCIŃSCY BOHATEROWIE
W 2016 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
rozpoczął się nowy cykl spotkań,
powiązany z historią Barcina pod
tytułem „Zajrzyj do biblioteki
powspominać” . Każde ze spotkań, organizowanych w formie
luźnej dyskusji między zgromadzonymi gośćmi, poświęcone
jest innemu zagadnieniu. Podczas
spotkań prezentowane są eksponaty ze zbiorów Izby Tradycji
umiejscowionej w bibliotece,
zw i ązane z d any m te m ate m .
Pierwsze spotkanie z cyklu, podczas którego wspominano barcińskie nieistniejące miejsca, miało
miejsce w kwietniu. 22 czerwca
odbyło się spotkanie drugie,
poświęcone ludziom, którzy z
różnych względów zapisali się w
historii naszego miasta.

Dyskusję rozpoczęto od przywołania sylwetki dr Stanisława
Krzysia. Goście zebrani w czytelni

biblioteki wspominali lekarza,
opowiadali anegdoty z nim
związane, z rąk do rąk przekazywano sobie pamiątki po dr Krzysiu
przechowywane w Izbie Tradycji.
Mówiono również o innych pracownikach służby zdrowia, jak
również apteki na Starym rynku, w
tym Maksymiliana Chirka. Rozmowa toczyła się dalej – wspominano księży, którzy praco-wali
w obu barcińskich paraﬁach,
właścicieli sklepów, zakładów
rzemieślniczych oraz punktów
usługowych, jak również urzędników państwowych – burmistrzów, naczelników rady miasta
itd. Było miejsce na śmiech i
anegdotę, także zadumę i chwilę
reﬂeksji.
Na następnym spotkaniu z
cyklu, zaplanowanym na koniec
sierpnia, będzie mowa o pamiętnych wydarzeniach z his-torii
Barcina. Już teraz serdecznie
zapraszamy.
Olga Gralak-Ćwikła
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OPOWIEŚĆ O SZTUCE RENESANSU
29 czerwca odbyła się kolejna
prelekcja z cieszącego się sporym
zainteresowaniem cyklu „Ale
sztuka!”, prowadzonego przez
Olgę Gralak-Ćwikła. Po spotkaniach poświęconych sztuce
starożytności i średniowiecza
nadszedł czas na sztukę renesansu, styl powstały we Włoszech
w X I V wieku, trwający do X V I
wieku. Nazwa renesans pochodzi
od francuskiego słowa renaissance, co oznacza „powtórne
narodziny”. W Polsce renesans
określany bywa również terminem Odrodzenie.
Renesansowy światopogląd
ukształtowany został pod wpływem antycznych idei. Fascynacja
s t a r o ż y t n ą ﬁl o z o ﬁą , s z t u k ą ,
literaturą zmieniała oblicze
Europy. Zamiast średniowiecznego uniwersalizmu obowiązywać zaczął indy-widualizm;w
centrum zainteresowań uczo-
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nych, artystów,pisarzy zamiast
religii znalazł się człowiek oraz
otaczający go świat. W sztuce,
podobnie jak w innych
dziedzinach twórczości ludzkiej,
zaczęły obowiązywać wzorce
klasyczne i naturalizm. Sztukę
cechowały harmonia formy,
spokój i umiar, statyczność,
jasność konstrukcyjna, czytelność
formy. Zakres tematyki dzieł
sztuki wzbogaca się o motywy
mitologiczne. Malarze i rzeźbiarze
dbają o proporcje, precyzyjnie
wykreślają perspektywę; architektura preferuje zwarte bryły,
symetrię i umiar w zdobnictwie.
Artyści chętnie ukazują piękno
ludzkiego ciała, studiują uważnie
anatomię, starają się oddać
piękno duchowe człowieka.
Interesują się naturą, popularnym
tematem malarstwa staje się
pejzaż. Architekci, prócz
wspaniałych świątyń, wznoszą

liczne budynki użyteczności publicznej oraz prywatne rezydencje,
dbając o komfort ich mieszkańców.
Zmianie ulega także pozycja
artystów. Nie chcieli oni już
pozostawać anonimowi, tak jak to
było w średniowieczu, dążyli do
uzyskania powszechnego uznania i sławy . Odrodzenie było
epoką wielu genialnych twórców,
nie-przeciętnych osobowości,
tworzących w różnych dziedzinach sztuki. Takie nazwiska jak
Leonardo da Vinci, Rafael Santi,
Sandro Boticelli czy Michał Anioł
zna niemal każdy.
Przełom wieku XVI i XVII to
zmierzch renesansu. Po krótkim
okresie przejściowym – manieryźmie – w Europie nastała kolejna
wielka epoka – barok. Sztuka
baroku będzie tematem następnego spotkania z cyklu, na który
już dziś serdecznie zapraszamy.
Olga Gralak-Ćwikła

ZABAWA NA POWITANIE LATA
Początek lata to dzień, który
warto świętować. W dniu 24
czerwca 2016 roku, z mieszkańcy
Barcina witali lato, biorąc udział w
festynie zorganizowanym przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i
Gminy Barcin, Środowiskowy
Dom Samopomocy, Miejski Dom
Kultury oraz Klub Żeglarski
„Neptun” w ramach partnerstwa
„Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.
Słoneczna pogoda sprzyjała zabawie, więc na placu przy
Przedszkolu nr 3 w Barcinie, gdzie
odbywała się impreza, zebrała się
spora grupa widzów.
Po powitaniu zebranych przez
Panią Dyrektor biblioteki Grażynę
Szafraniak i kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
Panią Agnieszkę Kaniukę impreza
rozpoczęła się. Na scenę wkroczyły członkinie grupy teatralnej
F r a j d a z To r u n i a w w e s o ł y c h
przebraniach; dzieci błyskawicznie włączyły się do wspólnej
zabawy. Było dużo śmiechu, tańca
oraz baniek mydlanych. Po
zakończeniu występu Frajdy
dzieci oraz ich rodzice zaproszeni
zostali do wielu konkursów i
zabaw prowadzonych przez
pracowników biblioteki. Każda
osoba, która brała udział w
zabawach została nagrodzona;
stało się to dzięki hojności
sponsorów: P.P.H.U. „Barbara”,
Zakład Elektroinstalacyjny
Zbigniew Skoczyński, Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny
Agnieszki Moritz, Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Arno” Krzysztof Szulc, Firma
Ogrodnicza Lisieccy, Księgarnia
„Kredka”, Urząd Miejski w Bar-

cinie oraz P.P.H.U. „Centrum”.
Kręcono hula-hop, łowiono rybki,
rzucano do celu, rodziny prezentowały się podczas krótkich
występów. Kolejnym i ostatnim
punktem programu był występ
muzyka, gitarzysty i kompozytora
Janka Samołyka wraz z zespołem.
Podczas festynu widzowie
korzystać mogli z wielu różnych
atrakcji. Dzieci miały możliwość
pomalować twarz lub dostać
zwierzątko z baloników na stoisku
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz malować kredą po
murze. Każdy mógł skosztować
chleba ze smalcem proponowanego przez Pana Krzysztofa
Leśniewskiego z Kuchni Pałuckiej,
zapisać się do biblioteki lub wziąć
książkę ze specjalnie przygotowanego stoiska. Chętni próbowali
swoich sił w tworzeniu przedmiotów z papierowej wikliny pod
czujnym okiem Pań uczestniczących w cyklu spotkań ”Artystyczne pasje czytelniczek” z barcińskiej Filii nr 1.
Dziękujemy wszystkim,
którzy bawili się razem z nami.
Wesołych wakacji!
Olga Gralak-Ćwikła
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ULUBIONE ZWIERZĘTA
W PRACACH DZIECI
14 czerwca 2016 roku w
Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyło się wyjątkowe wydarzenie –wręczenie
nagród w konkursie plastycznym
organizowanym przez Hurtownię
Papierniczą Barbara z Barcina.
Była to czwarta edycja konkursu,
przeznaczonego dla uczniów
p r z e d s z k o l i , s z k ó ł
podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych; jego
tematem było „Książka inspiruje –
moje ulubione zwierzę” . W tym
roku w organizację konkursu
włączyła się biblioteka. W gmachu
książnicy odbyła się uroczystość
wręczenia nagród w konkursie,
połączone ze spotkaniem autorskim Pana Pawłą Wakuły – rysownika oraz autora książek dla
dzieci.
Na konkurs wpłynęło 75 prac
przedstawiających ulubione zwierzęce postaci z książek czy ﬁlmów.
Jury konkursu miało nie lada zadanie, aby wyłonić zwycięzców. Po
burzliwych obradach wyłoniono
laureatów:
 Kategoria przedszkola – 4
lata: Oliwia Szałkowska
 Kategoria przedszkola – 5
lat: Filip Sobociński
 Kategoria przedszkola – 5
lat: Natalia Dudek
 Szkoły podstawowe, klasy I:
Aleksandra Soska
 Szkoły podstawowe, klasy
II: Agata Zioła
 Szkoły podstawowe, klasy
III: Weronika Grzegrzółka
 Szkoły podstawowe, klasy
IV: Nikola Więch
 Szkoły podstawowe, klasy V:
Marcin Dzióbkowski
 Szkoły podstawowe, klasy
VI: Wiktoria Bojko
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 Gimnazjum: Sabina Gabriela

Kołaczyk
 Szkoły ponadgimnazjalne:

Iwona Karczmarczyk.
Laureaci, jak również wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
ciekawe nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Podczas uroczystości
zebrani w czytelni gości mieli
okazję spotkać się z Panem
Pawłem Wakułą, rysownikiem
oraz autorem książek dla dzieci.
Szerszej publiczności Pan Paweł
znany dzięki satyrycznym
rysunkom zamieszczanych w
tygodniku Angora. Rysownik
opowiedział o tajnikach swojego
warsztatu artystycznego, jak
również inspiracjach do swoich
książek. Swoją sprawność zaprezentował, wykonując na szybko
kilka rysunków.

Podczas spotkania istniała
możliwość zakupu książek Pana
Wakuły, z czego skorzystało wiele
osób. Każda książka została przez
pisarza podpisana oraz opatrzona
rysunkiem.
Wr ę c z e n i e n a g r ó d o r a z
spotkanie z rysownikiem to
jednak nie wszystkie atrakcje tego
wieczoru. Po zakończeniu
wydarzeń w bibliotece nagrodzone dzieci oraz ich rodzice
przenieśli się na Halę Widowiskowo-Sportową w Barcinie,
gdzie zorganizowano festyn
rodzinny. Na gości czekało wiele
atrakcji – liczne gry i zabawy,
zajęcia manualne i plastyczne,
malowanie twarzy, poczęstunek
przygotowany przez P. Krzysztofa
Leśniewskiego oraz słodka
niespodzianka – ogromny tort.
Olga Gralak-Ćwikła

FOTOGRAFICZNE WĘDRÓWKI
PO BARCINIE
„Projekt fotograﬁa” to cykl
warsztatów poświęconych fotog r a ﬁi , k t ó r y r o z p o c z ą ł s i ę w
Bibliotece Miasta i Gminy Barcin w
marcu 2016 roku. Pierwsze spotkanie, prowadzone przez fotografa Krzysztofa Piaseckiego,
nauczyciela Zespołu Szkół Chemicznych z Bydgoszczy, poświęcone było historii i podstawom fotograﬁi. Kolejne warsztaty
miały miejsce 8 czerwca. Miały
formę pleneru fotograﬁcznego,
podczas którego chętni przemierzyli ulice Barcina pod wodzą
Pana Krzysztofa oraz Pani Jagody
Olejniczak, absolwentki Zespołu
Szkół.

Zanim jednak warsztaty się
rozpoczęły, Pani Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak podczas
krótkiej uroczystości wręczyła
wyróżnienia tym uczniom
gimnazjum, którzy najaktywniej
uczestniczyli w życiu naszej
instytucji – brali udział w spotkaniach autorskich, wykła-dach,
wydarzeniach przeznaczonych
dla dzieci. Podziękowania otrzymało kilku-nastu uczniów.
Następnie rozpoczęły się
warsztaty. Po krótkim wstępie w
bibliotece grupa uczestników
zajęć opuściła bibliotekę, kierując
się do parku przy przystanku
autobusowym. Tam Pan Krzysztof
oraz Pani Jagoda opowiedzieli
zebranym o podstawach zdjęć
krajobrazowych oraz makro.
Dalsza trasa wiodła przez barcińską starówkę, gdzie omawiano
zdjęcia architektury, detali architektonicznych, próbowano
uchwycić ruch aut oraz wody.
Podczas drogi powrotnej poruszono temat zdjęć portre-towych.
Dzięki dostępności aparatów fotograﬁcznych każdy
mógł zrobić zdjęcia samodzielnie.
Pan Krzysztof i Pani Jagoda chętnie odpowiadali na pytania,
udzielali rad, podsuwali pomysły,
pomagali w obsłudze aparatów.
Zdjęcia wykonane podczas
warsztatów zostaną użyte podczas następnych warsztatów we
wrześniu, podczas których
omawiana będzie obróbka
fotograﬁi w programach graﬁcznych.
Olga Gralak-Ćwikła
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MŁODE TALENTY
Spotkania z cyklu „Artyści
gminy prezentują” organizowane
w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin cieszą się wśród
użytkowników biblioteki niesłabnącym powodzeniem. W cyklu
prezentowane są prace mieszkańców miasta i gminy, którzy w
sposób mniej czy bardziej profesjonalny zajmują się różnymi
dziedzinami plastyki. Szczególnym wydarzeniem w cyklu zawsze
są wystawy dzieci, które dopiero
zaczynają swoją przygodę ze
sztuką; kolejne spotkanie tego
typu odbyło się 15 czerwca 2016
roku, kiedy zaprezentowano
prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, powstałe pod kierunkiem Pani Marty Wilk-Wierzbińskiej.

Na wystawie pokazano dzieła
grupy kilkudziesięciu dzieci w
różnym wieku. Prace o bardzo
zróżnicowanej tematyce wykonane zostały za pomocą wielu
technik plastycznych. Dominuje
rysunek i malarstwo, na wystawie
zobaczyć jednak można także
prace stworzone za pomocą
technik kolażu, frotażu (przecierania), wyklejania itd. Pani Marta
opowiedziała również o najnowszym projekcie wyko-nanym
przez dzieci- teatrzyku kukiełkowym pokazującym przygody
Pinokia. Dzieci nie tylko napisały
tekst sztuki opowiada-jący o
perypetiach drewnianej kukiełki,
jak również zrobiły pacynki oraz
przygotowały scenę. Ku radości

Wszyscy podziwiali kukiełki
wykonane przez dzieci i dowcipny
tekst. Po zakończeniu krótkiego
przedstawienia mali aktorzy
zebrali zasłużone, gromkie brawa.
Olga Gralak-Ćwikła

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaguje kolegium w składzie:
Bartłomiej Uszko,
Czesław Cieślak,
Jarosław Drozdowski,
Jerzy Krzyś
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
Arkadiusz Fryszka
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III Edycja Poranków
Lekkoatletycznych na Stadionie
w Barcinie
20 lipca odbyła się III edycja
Poranków Lekkoatletycznych. Do
rywalizacji stanęło 11 zawodników. Tym razem pogoda dopisała i
można było rozegrać zawody o
planowanej porze, bez przerywania ich. Sportowcy zmierzyli się
tradycyjnie w konkurencjach: bieg
na 60 metrów, rzut piłeczką
palantową oraz skok w dal. Cieszy
szczególnie coraz większe grono
dzieci z roczników 2007-2008 i
młodszych, które pojawiają się na
zajęciach.Po trzech startach
ranking prezentuje się następująco (najlepsze 3 osoby w każdej
grupie wiekowej
Chłopcy :
 Rocznik 2003-2004:
1.Ruciński Beniamin 26 pkt.
2. Kurant Olivier 25 pkt.
3.Sołtysiak Emil 14 pkt.
 Rocznik 2005-2006:
1. Naborczyk Norbert 15 pkt
2. Zieliński Jakub 15 pkt
3. Pawlak Gracjan 12 pkt
 Rocznik 2007-2008 i młodsi:
1. Kwaśniewski Mikołaj 28 pkt
2. Rybczyński Dawid 23 pkt
3. Kuźma Wojciech 9 pkt
3. Klawiński Marceli 9 pkt
Dziewczęta:
 Rocznik 2003-2004:
1. Rybczyńska Klaudia 30 pkt
 Rocznik 2005-2006:
1. Wieczorek Kamila 30 pkt
 Rocznik 2007-2008 i młodsze:
1. Jankowska Olga 45 pkt
2. Forgiel Zoﬁa 11 pkt
3. Kwaśniewska Zuzanna 10
pkt
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Piłkarskie wakacje z BOSiR-em
13 lipca na Stadionie Lekkoatletycznym odbyły się również
Piłkarskie Wakacje z BOSiRem.
Zajęcia poprowadził znany
zawodnik drużyny seniorów i
trener trampkarzy Dębu Barcin
Radosław Mróz. Piłkarskie
Wakacje z BOSiRem skierowane
są do dzieci w wieku szkolnym,
gdzie poprzez gry i zabawy uczą
się podstawowych elementów
techniki gry w piłkę nożną. Na
zajęciach pojawiają się także
elementy małych gier, odbywają
się one w każdą środę w godz.
16:30-18:00. W pierwszych
zajęciach wzięło udział aż 16
młodych piłkarzy i piłkarek.
W środę 20 lipca odbyły się
kolejne zajęcia w ramach Piłkarskich Wakacji z B O SiRem. Tym
razem uczestnicy rozegrali Mini
Euro 2016, w którym wystartowały 4 zespoły liczące od 4 do 5
uczestników. Drużyny rywalizowały systemem "każdy z każdym" mecz i rewanż. Spotkania
trwały 4 minuty, rozegrano ich
łącznie 12. Finisz rozgrywek był
taki, jakiego oczekują wszyscy
kibice w naszym kraju przy okazji
dużych imprez - Polska okazała się
najlepsza :)
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Fitness dla dzieci
i Zumba
Środowe popołudnie 13 lipca
2016 na Stadionie Lekkoatletycznym wypełniły także energicznie wykonywane ćwiczenia w
rytm muzyki. O godz. 18:00 odbyły
się już drugie zajęcia ﬁtness dla
dzieci w ramach Wakacji z BOSiRem. Tydzień wcześniej zajęcia w
rytmie Latino poprowadziła Pani
Bogumiła Lewandowska, natomiast drugie zajęcia poprowadziła Pani Agnieszka Radzikowska, która specjalizuje się w
Aerobiku. W drugich zajęciach
wzięło udział 15 dzieci. Zajęcia
odbywają się w środy o godz.
18:00, co tydzień prowadzi je inny
instruktor, specjalizujący się w
określonym typie zajęć ﬁtness.

Fitness dla dzieci w środowe
popołudnia po raz trzeci - tym
razem Zumba Kids z Panią Magdaleną Zawer. Oprócz typowych
ruchów tanecznych, dzieci miały
ok azj ę s próbow ać s k rę cani a
zwierząt z balonów, rysowały
wielki napis "ZUMBA" kolorową
kredą na parkingu stadionu oraz
otrzymały Paszporty Taneczne z
rąk instruktora. Podczas zajęć z
Panią Magdaleną dzieci odbędą
swego rodzaju podróż przy użyciu
tych paszportów - na każdych
zajęciach, oprócz Zumby, poznają
też podstawowe kroki tańców z
różnych stron świata - pierwsza
była Cumbia wywodząca się z
Kolumbii. Każda taka "wizyta", jak
to bywa z paszportami, zostanie
opatrzona stosowną pieczęcią we
wspomnianym dokumencie.
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Barcińscy judocy w Chabsku
Od 21.O7 do 24. 07 w Chabsku
odbyła się konsultacja szkoleniowa judoków z Barcina, Dąbrowy oraz Mogilna. Gośćmi
szkolenia w ramach Światowych
Dni Młodzieży, była młodzież z
Kazachstanu, która również brała
udział w jednym z treningów judo
z braćmi z klasztoru braci Kapucynów z Mogilna. Trenerem judoków jest Mariusz Suliński.
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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
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SYMPOZJUM POLSKIEGO KLASYKA
W ROBOTNICZEJ BLUZIE
W sobotę 2 lipca 2016 roku w
Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyło się Sympozjum poświęcone pamięci Jakuba
Wojciechowskiego, w trakcie którego wręczono medale honorowe
„Za Zasługi Dla Kultury Robotniczej”. Medal od 1988 roku
nadaje Społeczna Kapituła powołana przez Zarząd Robo-tniczego
Stowarzyszenia Twór-ców Kultury
w Bydgoszczy, na podstawie
pisemnej opinii o działalności na
rzecz kultury, w szczególności
kultury robotniczej, zgłoszonej
przez Zarządy RSTK, stowarzyszenia, związki twórcze, szkoły
wyższe, ośrodki kultury, urzędy
miejskie i wojewódzkie. Medal jest
odlewem z brązu patynowanego z
podobizną Jakuba Wojciechowskiego według projektu artysty
rzeźbiarza Michała Kubiaka. W
2016 roku honorowe wyróżnienie
otrzymali: Helena DobaczewskaSkonieczka – poetka i animator
kultury z Bydgoszczy, Barbara
Marzec – poetka i artysta plastyk
oraz Mirosław Lipski – malarz ze
Stowarzyszenia Twórców Kultury
Zagłębia Dąbrowskiego w
Sosnowcu, Ireneusz Kocik – Kapelmistrz Regionalnej Orkiestry „Kujawy” w Piechcinie oraz Michał
Pęziak – Burmistrz Barcina. W
trakcie sympozjum o znaczeniu

„polskiego klasyka w robotniczej
bluzie” i wrażeniach po lekturze
„Życiorysu własnego robotnika”
opowiadali Czesław Cieślak,
Elżbieta Nowosielska, Jadwiga
Stróżykiewicz, prof. Paweł
Soroka, prof. Mieczysław Wojtasik i Ireneusz Frelichowski.
Uczestnicy sympozjum wysłuchali recitalu Remigiusza Kuźmińskiego.

Uroczystość zorganizowały
Robo-tnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury i KujawskoPomorskie Ce-ntrum Kultury w
Bydgoszczy, Bi-blioteka Publiczna
Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba
Wojciechow-skiego, Miejski Dom
Kultury i Urząd Miejski w Barcinie.

Jarosław Drozdowski
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Urodziny
pana Czesława Cieślaka
Honorowy Obywatel Gminy
Barcin pan Czesław Cieślak obchodził 3 lipca 2016 roku jubileusz 85lecia urodzin. Życzenia od władz
l ok al ny ch i w s pól not y s am orządowej złożyli jubilatowi
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka i Burmistrz
Barcina Michał Pęziak.
Pan Czesław Cieślak urodził
się 3 lipca 1931 roku w Barcinie.
Uczęszczał do miejscowej szkoły
podstawowej, a następnie uczył
się w technikum w Bydgoszczy. Po
powrocie do rodzinnego miasta
pracował w aptece prowadzonej
przez mgr Maksymiliana Chirka, a
później mgr Zenona Łuczaka. W bibliotece zajmował się upowszechnianiem kultury i propagowaniem twórczości Jakuba
Wojciechowskiego. Pan Czesław

Cieślak otrzymał medal imienia
„klasyka w robotniczej bluzie”,
współtworzył lokalne pismo
„Pogłos Barcina” i zorganizował
Izbę Tradycji.

Piękniej żyć edycja 2016
Projekt Gminy Barcin pt.
„Piękniej żyć edycja 2016” zajął 2
miejsce w kraju i uzyskał dotację w
wysokości 33.426 zł (80% wartości
projektu) ramach Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Oparcie społeczne
dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016.
Celem głównym projektu
jest aktywizacja społeczna,
psychiczna i integracja 40 osób z
niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin ze środowiskiem
lokalnym, wsparcie specjalistyczne dla 15 rod-ziców/opiekunów
tych osób oraz poprawa jakości
usług świadczonych na rzecz osób
niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wsparcie szkoleniowe

kadry Środowiskowego Domu
Samopomocy w Barcinie.
W ramach projektu będą
realizowane takie formy wsparcia
jak: dogoterapia, warsztaty aktorskie, warsztaty scenograﬁcznoplastyczne, warsztaty foto-graﬁczno-ﬁlmowe, warsztaty terapeutyczne, warsztaty wspierające dla
rodziców/opiekunów oraz szkolenie dla pracowników ŚDS w Barcinie.
Na zakończenie projektu
przewidziano imprezę integracyjną utrzymaną w klimacie
średniowiecza, na której zaprezentowane zostaną efekty projektu. Umowę na realizację zadania zawarto dnia 13.07.2016 r.
Beata Wyszyńska
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Jest współautorem książki
„Szkice z przeszłości Barcina”.
Oprócz historii regionu interesuje
się mikrobiologią lekarską. 19 maja
2006 roku Rada Miejska w Barcinie
nadała panu Czesławowi
Cieślakowi tytuł „Honorowego
Obywatela Gminy Barcin”. Składając życzenia i podziękowania
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka i Burmistrz
Michał Pęziak docenili długie lata
życia jubilata wypełnione
popularyzacją małej ojczyzny i
umiłowaniem wszystkiego co
barcińskie.
Samorządowcy podkreślili,
że odwołując się do biograﬁi,
zainteresowań, artykułów i
spotkań z panem Czesławem
możemy razem kształtować
pozytywny wizerunek Miasta i
Gminy Barcin. Opowiadając i
opisując piękno i bogactwa gminy
na granicy Kujaw i Pałuk, pan
Czesław Cieślak stał się
przewodnikiem po miejscu, w
którym chce się żyć, inwestować i
które warto odwiedzić.
Jarosław Drozdowski

Zespół ds. budżetu obywatelskiego
W połowie czerwca
Burmistrz Barcina Michał Pęziak
powołał Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego w celu przygotowania i przeprowadzenia
konsultacji społecznych w ramach
projektu pn. „Budżet obywatelski
w gminie Barcin w 2017 roku”. W
skład gremium weszli urzędnicy,
radni, przedstawiciele seniorów,
mieszkańców Barcina i Piechcina.
Przewodniczący Grzegorz
Smoliński będzie współpracował z
Teresą Grabowską, Elizą Graczyk,
Justyną Lewandowską,

Witoldem Antosikiem,
Krzysztofem Harenda, Dorotą
Kawka, Sylwią ButowtKoniszewską i Anną PopielarzOlszak. Szczegółowe zadania
obejmują przyjmowanie zgłoszeń
zadań do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego,
w e r y ﬁk a c j ę s z a c u n k o w y c h
kosztorysów dla zgłoszonych
zadań, weryﬁkację zgłoszonych

projektów pod względem
gospodarności oraz formalno–prawnym, wskazanie
propozycji zadań, które zostaną
poddane pod głosowanie
mieszkańcom Barcina i sołectwa
Piechcin oraz propozycji zadań
negatywnie zweryﬁkowanych
wraz z uzasadnieniem, przeprowadzenie kampanii
informacyjnej, przygotowanie i

nadzorowanie przebiegu głosow a n i a p o z y t y w n i e z w e r y ﬁkowanych zadań, rozpatrywanie
skarg związanych z przebiegiem
konsultacji, ustalenie i ogłoszenie
wyników konsultacji oraz
wykonywanie innych czynności
związanych z przeprowadzeniem
konsultacji zleconych przez
Burmistrza Barcina. Pierwsze

posiedzenie zespołu odbyło się 28
czerwca 2016 roku w Urzędzie
Miejskim w Barcinie. Jego
członkowie zapoznali się z
zasadami i trybem realizacji
budżetu obywatelskiego,
zgłoszonymi projektami i określili
harmonogram prac.

Hołd
ofiarom
Zbrodni
Katyńskiej
Z inicjatywy pani Janiny
Drążek, Zasłużonego dla Gminy
Barcin, w mieście przy ulicy
Pakoskiej przygotowywane jest
m i e j s c e u p a m i ę t n i e n i a o ﬁa r
Zbrodni Katyńskiej pochodzących
z terenu gminy. Pomysł poparł
Burmistrza Michał Pęziak, a Rada
Miejska w Barcinie zabezpieczyła
w tegorocznym budżecie na ten
cel 15.000 zł. W ramach tych
środków wykonany został krótki
chodniczek oraz planowane jest
ustawienie kamienia, montaż
tablicy informacyjnej i posadzenie
dwóch dębów. Patriotyczną
uroczystość odsłonięcia pomnika
zaplanowano na wrzesień.
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski
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Podziękowania za
obywatelską postawę
W budynku wielorodzinnym
przy ul. Rdłowskiej w Piechcinie 23
czerwca br. wybuchł groźny
pożar. Pierwsi interweniowali
mieszkańcy i sąsiedzi poszkodowanych. Wynieśli nieprzytomnego mężczyznę, po
drabinie ewakuowali dwójkę
dzieci i pomogli wyjść kobiecie.
Gaśnicami walczyli z ogniem do
czasu przyjazdu straży pożarnej z
ćwiczeń w okolicach Łabiszyna.
Strażacy udzielili pomocy osobom
podtrutym dymem, ugasili ogień i
oddymili budynek.
Władze lokalne doceniły bohaterskie zachowanie i bezwarunkowe zaangażowanie w
ratowanie życia ludzkiego. W trzy
tygodnie po opisywanych wydarzeniach Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krystyna Bartecka i
Burmistrz Barcina Michał Pęziak
podziękowali panom Robertowi
Świtale, Grzegorzowi Nowakowi,
Cezaremu Zielińskiemu i Piotrowi
Słodkowskiemu za bezinteresowną sąsiedzką pomoc i godną
obywatelską postawę w trakcie
pożaru w Piechcinie.

Samorządowcy podkreślili, że
zachowanie mężczyzn uczy
innych, jak postępować w
przypadku zagrożenia potężnym
żywiołem i stanowi wzór do
naśladowania. Bohaterowie z
Piechcina otrzymali zegarki i listy
gratulacyjne. Z piątym uczestnikiem sąsiedzkiej akcji
ratunkowej panem Bartoszem
Mielcarkiem kilka dni później
rozmawiała Zastępca Burmistrza
Barcina Lidia Kowal. Były
podziękowania oraz życzenia
dobrego zdrowia i szczęścia w
życiu osobistym.
Jarosław Drozdowski

Wykłady prof. Ossowskiego
17 czerwca br. zakończył się
cykl wykładów prof. Romana Ossowskiego z Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy poświęconych motywacji i zarzadzaniu
wysiłkiem, etyce zawodowej,
doradztwu życiowemu, polityce
społecznej i rehabilitacji. Wykłady
skierowane do nauczycieli wychowania ﬁzycznego, uczniów i trenerów, wychowawców, nauczycieli
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psychologów, pedagogów i oligofrenopedagogów, pracowników
pomocy społecznej, wolontariuszy,
rodziców dzieci niepełnosprawnych i
innych chętnych słuchaczy odbywały
się w sali konferencyjnej przy
stadionie lub w domu kultury. Prof. dr
hab. Roman Ossowski podejmuje
problematykę proﬁlaktyki społecznej
oraz promocji zdrowia poprzez
kreowanie i popularyzowanie

zdrowego stylu życia, higieny życia
oraz skutecznego zarządzania sobą
w wymiarze prakseologicznym,
aktywności ruchowej i pasji życia.
Naukowiec obecnie kieruje Katedrą
Społecznej Psychologii Zdrowia,
Rehabilitacji i Zarządzania w
Instytucie Psychologii UKW.
Jarosław Drozdowski

Katarzyna i Ewaryst Tomiczak
Po zatwierdzeniu konkursów na dyrektorów przedszkola w
Piechcinie i szkoły w Mamliczu,
Burmistrz Barcina Michał Pęziak
powierzył sta-nowiska wybranym
kandydatom i udzielił im pełnomocnictw do dokonywania
czynności prawnych związanych z
prowadzeniem placówki
oświatowej. Dyrektorem Przedszkola w Piechcinie została
Katarzyna Tomiczak, a Szkołą
Podstawową w Mamliczu pokieruje Ewaryst Tomiczak.

W okresie od 1 września 2016 roku
do 31 sierpnia 2021 roku nowi
dyrektorzy upoważnieni są do
korzystania z przywilejów i
obowiązków kierownika zakładu
pracy zgodnie z Kodeksem Pracy
oraz przepisami szczegółowymi
dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej (ustawa o systemie
oświaty i Karta Nauczyciela),
dysponowania przyznanymi w
budżecie gminy środkami
ﬁnansowymi i planowania ich

zgodnie ze statutem jednostki
oraz w ramach planu ﬁnansoworzeczowego, zawierania umów
lub zlecania wykonawstwa prac
niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania jednostki,
udzielania jednorazowo pełnomocnictwa na czas swojej nieobecności spowodowanej urlopem
lub chorobą.
Jarosław Drozdowski

STOWARZYSZENIE
METROPOLIA BYDGOSZCZ
Z powodu braku rozporządzenia Rady Ministrów określającego tryb postępowania w
sprawie składania wniosku i
zakresu dokumentów, umożliwiających zainteresowanym jst
złożenie wniosku o utworzenie
związku metropolitarnego,
zdecydowano się powołać
Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.
Miasto Bydgoszcz, Gmina
Barcin oraz inne gminy i powiaty
środkowo-zachodniej części
województwa kujawsko-pomorskiego wyraziły zgodę na
powołanie i zdecydowały się
przystąpić do Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoszcz.
Cele organizacji obejmują
wspieranie idei samorządu
terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia,

a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego
oraz integracja
funkcjonalna i przestrzenna
środkowo-zachodniej części
województwa realizowana poprzez pogłębianie współpracy w
zakresie przedsiębiorczości,
tworzenia nowych miejsc pracy,
wspierania rozwoju komunikacji
publicznej, budowania marki i
zwiększania potencjału gospodarczego i turystycznego, a
także do poprawy konkurencyjności regionu. Sto-sowną uchwałę
Rada Miejska w Barcinie podjęła 9
czerwca 2016 roku. Do
reprezentowania Gminy Barcin na
zebraniu założycielskim i
dokonywania wszelkich niezbędnych czynności dla zawiązania stowarzyszenia radni wyznaczyli Burmistrza Barcina.
Jarosław Drozdowski
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IV Międzygminne zawody wędkarskie
w Antoniewie
W niedzielę 3 lipca 2016 roku
wędkarze z kół Polskiego Związku
Wę d k a r s k i e g o z B a r c i n a , Ł a biszyna i Lubostronia spotkali się
w Antoniewie na I V Międzygminnych zawodach wędkarskich
o Puchar Burmistrzów Barcina i
Łabiszyna – Michała Pęziaka i
Jacka Idziego Kaczmarka. W
spławikowych zawodach dla
członków PZW z Powiatu Żnińskiego wystartowało 34 zawodników. Wędkowano trzy i pół
godziny. Złowione ryby ważyli
sędzia główny Alfred Kotz, Jerzy
Nowak, Jarosław Drozdowski i
Andrzej Kowalczyk. Puchary,
medale i nagrody rzeczowe
ufundowali samorządowcy. W
klasyﬁkacji indywidualnej wygrał
Waldemar Nosek (7768 pkt),
zdecydowanie wyprzedzając Janusza Glubę (4086 pkt) i Romana
Szczutkowskiego (3902 pkt).

Klasyﬁkacja drużynowa
 Koło nr 71 P Z W w Barcinie:

Waldemar Nosek (7768 pkt),
Jan Kokocha (3604 pkt) i
Janusz Kwiatkowski (2594 pkt)
- 13966 pkt.
 Koło nr 146 P Z W w Lubostroniu - Janusz Gluba (4086
pkt), Roman Szczutkowski

ULEPSZENIE
DROGI
W BARCINIE WSI
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „INODROG" Spółka z
o. o. z Inowrocławia na zlecenie
Gminy Barcin ulepszyło nawierzchnię części drogi wewnętrznej
Barcin - Barcin Wieś o długości
0,210 km. Nowa nakładka bitumiczna za 34.308,59 zł poprawiła
komfort jazdy i bezpieczeństwo
wjazdu na drogę wojewódzką nr
254 Brzoza - Wylatowo.
Jarosław Drozdowski
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(3902 pkt) i Dawid Mellem (2252
pkt) - 11868 pkt.
 Koło nr 104 PZW w Łabiszynie –
Mirosław Szczepankiewicz
(2052 pkt), Janusz Sarecki (1312
pkt) i Krzysztof Przybyła (1204
pkt) - 4568 pkt.
Jarosław Drozdowski

Letni wypoczynek
w Łazach
Gmina Barcin przeznaczyła
19.992,00 zł na letni wypoczynek
dla dzieci z rodzin będących w
zainteresowaniu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barcinie. Zadanie
obejmujące dodatkowo działania
z zakresu proﬁlaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i zajęcia
socjoterapeutyczne powierzono
Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu z Zielonej Góry.
Stowarzyszenie zorganizuje i
przeprowadzi 10-dniowe kolonie
edukacyjne „Żyj Zdrowo” z
elementami proﬁlaktyki i socjoterapii dla 28 osób w Ośrodku
Wypoczynkowym „Jaroszowiec”
w Łazach. W trakcie turnusu
zostanie przeprowadzona diagnoza każdego dziecka, która
będzie przesłana do GKRPA. Na
konkurs wpłynęły trzy oferty.
Gmina Barcin przeznaczyła
36.500,00 zł na stypendia dla
uczniów za wysokie wyniki w
nauce, wybitne osiągnięcia oraz
wysokie osiągnięcia sportowe w
roku szkolnym 2015/2016. 21
czerwca 2016 roku odbyło się
posiedzenie Komisji Stypendialnej w składzie Lidia Kowal,
Teresa Wilk, Marzena Wolska,
Katarzyna Marciniak, Małgo-rzata
Smok, Iwona Kausa i Wojciech
Kiciński opiniującej wnioski o
przyznanie sty-pendium dla
uczniów placówek oświatowych
pro-wadzonych przez Gminę
Barcin. Zgodnie z regulaminem
określonym Uchwałą Nr
XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w
Barcinie z dnia 22 marca 2013 roku,
złożono 217 wniosków, z czego 118
wniosków za wysokie wyniki w
nauce, 4 wnioski za wybitne

Propozycja Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego okazała się
ciekawsza od oferty ZHP Hufca
„Pałuki” ze Smerzyna oraz
S t o w a r z y s z e n i a Ws p i e r a n i a
Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina.
Oceny merytorycznej dokonali
urzędnicy Krystyna Błaszak,
Jarosław Drozdowski i Ewa Sikorska. Ostateczny wybór realizatora
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należał do Burmistrza Barcina
Michała Pęziaka.
Wyniki konkursu ogłoszono
2 czerwca, a stosowną umowę z
Prezesem Krzysztofem Czerwińskim i Skarbnikiem Alicją Pawlak podpisano 7 czerwca 2016
roku. Kolonie zaplanowano na
sierpień.
Jarosław Drozdowski

Stypendia uczniowskie
osiągnięcia i 95 wniosków za
wysokie osiągnięcia spor-towe. Z
powodów formalnych odpadło 7
wniosków.
Uczniom szkół podstawowych
komisja przyznała 37 stypendiów
po 180 zł (średnia ocen od 5,10 do
5,30), 18 stypendiów po 230 zł
(średnia ocen od 5,31 do 5,49), 19
stypendiów po 250 zł (średnia
ocen od 5,50 do 5,70) i 1
stypendium w wysokości 300 zł za
średnią ocen 6,00. Gimnazjalistom przyznano 27 stypendiów
po 180 zł (średnia ocen od 5,00 do
5,25), 10 stypendiów po 230 zł
(średnia ocen od 5,26 do 5,49) i 6
stypendiów po 250 zł (średnia
ocen powyżej 5,50). Za wybitne
osiągniecia stypendiami w
wysokości 270 zł nagrodzono 2

uczniów Zespołu Szkół nr 1 w
Barcinie – laureatów etapów
wojewódzkich kuratoryjnych
olimpiad przedmiotowych z ﬁzyki i
języka angielskiego. Za wysokie
osiągnięcia sportowe komisja
przyznała 42 stypendia w
wysokości 100 zł za udział w
zawodach na szczeblu powiatowym, 34 stypendia w
wysokości 120 zł za udział w
zawodach na szczeblu wojewódzkim, 11 stypendiów po 220
zł za udział w eliminacjach
ogólnopolskich i 3 stypendia po
250 zł dla uczennic Gimnazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w
Barcinie za udział w mistrzostwach Polski.
Jarosław Drozdowski
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Sukcesy dzieci i młodzieży
Z okazji zakończenia roku
szkolnego 2015/2016 i rozpoczęcia
wakacji przedstawiciele władz
samorządowych Miasta i Gminy
Barcin uczestniczący w okolicznościowych apelach złożyli
społecznościom szkolnym
życzenia dobrego samopoczucia,
zasłużonego odpoczynku,
spełnienia marzeń i planów na
słoneczne lato. Burmistrz Michał
Pęziak i Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krystyna Bartecka
podziękowali za sukcesy szkolne i
osiągnięcia edukacyjne oraz
przekazali wyrazy uznania za
stopnie, oceny i wyniki egzaminów. Na zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych najzdolniejszym uczniom
wręczono stypendia i dyplomy.
Gmina Barcin przeznaczyła 36.500
zł na stypendia dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki w nauce,

Place zabaw
Gmina Barcin zleciła ﬁrmie
„APIS” Jadwigi Oziębło z
Jarosławia budowę i doposażenie
placów zabaw w Julianowie,
J ó z e ﬁn c e , K a n i , M ł o d o c i n i e ,
Wolicach, Złotowie i przy ul.
Re ymonta w Barcinie . Doposażenie placów zabaw na wsiach
s ﬁn a n s o w a n o z e ś r o d k ó w z
Funduszu Sołeckiego. Wyko-nanie
placu zabaw przy ul. Rey-monta w
Barcinie zreali-zowano w ramach
Budżetu Oby-watelskiego na rok
2016. Całko-wita wartość
inwestycji wynosi 133.709,56 zł, w
tym 117.933,56 zł przeznaczono na
roboty budowla-ne i prace
montażowe, 13.776,00 zł na
dokumentacje techniczną i
2.000,00 zł na nadzór inwestorski.
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wybitne osiągnięcia oraz wysokie
osiągnięcia sportowe w minionym
roku szkolnym. Komisja przyznała
210 uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów jednorazowe stypendia w wysokości od 100 zł do 300
zł.
Dyplom wzorowego ucznia
za uzyskanie bardzo wysokich
ocen w nauce i wzorowe lub
bardzo dobre zachowanie otrzym a l i I g a R a ﬁń s k a z e S z k o ł y
Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, Maja
Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w
Barcinie, Jędrzej Koszucki ze
Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Piotr Marczak i Jakub
Kozłowski z Zespołu Szkół Nr 1 w
Barcinie, Dominik Wojciechowski,
Daria Broda i Weronika Wójcik z
Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w
Piechcinie. W 2016 roku Gminny
. Zakres prac przy ul.Reymonta w
Barcinie obejmował prace
ziemne: wyrównanie terenu,
wykonanie stref bezpieczeństwa i
uzupełnienie piasku, prace
montażowe: montaż nowego
piłkochwytu, ogrodzenia, dwóch
furtek i bramy, elementów
zabawowych (karuzela, zjeżdżalnia, domek dla małych dzieci),
dwóch ławek i krawężników
gumowych, wykonanie chodnika
do furtki 7m2 oraz prace w
zakresie kształtowania terenów
zielonych – wysianie trawy na
pozostałym terenie.
W Julianowie przy drodze
powiatowej nr 2363c zamontowane zostały dwa elementy
siłowni zewnętrznej. Przy
świetlicach wiejskich zamontowano: karuzelętarczową oraz
huśtawkę typu „ważka”

konkurs Ortograﬁczny o Złote
Pióro Burmistrza Barcina zorganizowany w trzech kategoriach
wiekowych wygrały Amelia Szewczak ze Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Piechcinie,
Michalina Śledzikowska z Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Barcinie i Zuzanna Rydlewska z
Liceum Ogólnokształcące w
Barcinie.
W roku szkolnym 2015/2016
dzięki współdziałaniu nauczycieli,
pracowników oświaty, uczniów,
rodziców i absolwentów oraz
wsparciu samorządowych
instytucji kultury i gminnej spółki,
zyskano nowe platformy współpracy i prezentacji szkolnych
talentów takie jak Gminna
Konferencja Edukacyjna czy Festiwal Nauki i Pasji.
Jarosław Drozdowski

wahadłową z siedziskiem płaskim
i kubełkowym, elementy
„biegacz” oraz „wyciąg górny”
(Kania), element siłowni
zewnętrznej (Młodocin), karuzelę
tarczową oraz bujak na sprężynie
(Wolice), huśtawkę wahadłową
podwójna z siedziskami płaskimi,
zjeżdżalnię oraz karuzelę
tarczową (Złotowo). Dodatkowo
zostały wykonane strefy bezpieczeństwa oraz zdemontowano
stare elementy zabawo-we.
Jarosław Drozdowski

Propozycje zadań
budżetu obywatelskiego
W terminie do 15 czerwca 2016
roku wpłynęło 13 wniosków na
realizację zadań w ramach
budżetu obywatelskiego w
Gminie Barcin na 2017 rok. 6
wniosków dotyczy zadań do
realizacji na terenie sołectwa
Piechcin, a 7 – na terenie miasta
Barcin.
Na terenie sołectwa Piechcin
zaproponowano następujące
zadania:
1. Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Podgórnej w
Piechcinie. Zadanie obejmuje
rekultywację poboczy wraz z
odwodnieniem, położenie
nawierzchni bitumicznej,
wyrównanie poziomu zaniżonych
studzienek kanalizacyjnych i
położenie krawężników.
2. Zadaszenie stałe lub typu
markiza tarasowa przy świetlicy
wiejskiej w Piechcinie w Parku 100lecia. Zadanie obejmuje wykonanie zadaszenia stałego lub
markizy nad tarasem przy świetlicy o powierzchnia około 126m2.
3. Budowa ul. Ogrodowej w
Piechcinie. Zadanie obejmuje
opracowanie dokumentacji
przetargowej, wykonanie chodnika z kostki z krawężnikiem, wykonanie 5 miejsc postojowych i
wjazdów z nawierzchni bitumicznej, ustawienie barier zabezpieczających, wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej i
położenie warstwy wyrównawczej na części nawierzchni.
4. Przebudowa ul. Gazowej w
Piechcinie. Zadanie obejmuje
opracowanie dokumentacji
przetargowej, ułożenie warstwy
wyrównawczej i warstwy
ścieralnej, roboty ziemne

–regulacja poboczy, odtworzenie
rowu przydrożnego i obsianie
trawą, nadzór inwestorski
5. Nasz Pumptrack w Piechcinie –
lubimy to miejsce. Zadanie
obejmuje przygotowanie dokumentacji i terenu, zakup urządzeń
wraz z transportem i montażem
na działce po byłym basenie w
Piechcinie.
6. Budowa fontanny w parku w
Piechcinie. Zadanie polega na
przygotowaniu projektu i
budowie fontanny w Parku 100lecia w Piechcinie.
Na terenie miasta Barcin zaproponowano następujące zadania:
1. Budowa parkingu przylegającego do SP Nr 1 w Barcinie.
Zadanie polega na budowie 10
miejsc parkingowych z kostki
polbrukowej na ul. Wierzbowej
przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.
dr. Stanisława Krzysia w Barcinie.
2. SymPaTyczna Olimpiada. Zadanie polega na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu spotkania
uczniów szkół z terenu gminy z 10
grupami młodzieży zrzeszonej z
PaTPORTACH oraz liderami społeczności Programu „Proﬁlaktyka
a Ty” na stadionie w Barcinie przez
Zespół Szkól Nr 1, MDK i BOSiR sp.
z o.o.
3. I Barciński Zlot Sympatyków
Fiata 126p oraz Polskich Motocykli
SHL, WSK oraz JUNAK. Zadanie
polega na zorganizowaniu
spotkania kierowców i motocyklistów na boisku za Galerią Barcińską, którego główną atrakcją
będzie parada aut i motocykli
ulicami Barcina i Piechcina oraz
konkursy i grochówka z kuchni
polowej.
4. Tajemnice pałuckich legend.
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Zadanie polega na poszukiwaniu
skarbów na podstawie współrzędnych geograﬁcznych tzw.
geocaching.
5. Po Barcinie z Jakubem
Wojciechowskim. Zadanie polega
na wykonaniu i zamontowaniu
rzeźby z brązu przedstawiającej
J a k u b a Wo j c i e c h o w s k i e g o i
Tadeusza Boya – Żeleńskiego na
starówce w Barcinie.
6. Budowa kompleksowego
boiska do siatkówki plażowej w
Barcinie. Zadanie obejmuje
budowę boiska do piłki plażowej
przy kompleksie sportowym
„Moje boisko – Orlik 2012” przy
Szkole Podstawowej Nr 1 im. dr.
Stanisława Krzysia w Barcinie.
7. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy LWP w
Barcinie. Zadanie obejmuje
posadzenie 36 szt. drzew,
nasadzenie 190 mb żywopłotu,
osłonięcie ogrodzeń na odpady
roślinnością, wybudowanie 51
miejsc parkingowych i 4 stanowisk
dla osób niepełnosprawnych,
montaż 9 latarni ulicznych.
Złożone projekty będą teraz
podlegały ocenie formalnej przez
Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Do 31 lipca 2016 roku
sprawdzona zostanie prawidłowość złożenia przez uprawnione
osoby, ilości podpisów poparcia,
możliwości realizacji w zakresie
własności nieruchomości i
zgodności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zweryﬁkowana
zostanie szacunkowa wycena
projektów.
Jarosław Drozdowski
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Przebudowa
dróg gminnych
Gmina Barcin przekazała front
robót wykonawcom przebudowy
dróg gminnych nr 130304C
Sadłogoszcz – Piechcin oraz nr
130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz.
Nakładki bitumiczne o wartości
436.746,96 zł wykonane zostaną
na 4 km dróg.
Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
z siedzibą w Kobylarni przyjęło do
wykonania roboty polegające na
wykonaniu nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin –
przebudowa drogi gminnej nr
130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz.
Stosowną umowę podpisano 5
lipca br., a termin zakończenia
robót ustalono na 12 sierpnia 2016
roku. Inwestycja o wartości
196.626,93 zł obejmuje odcinek
drogi gminnej nr 130303C
Krotoszyn – Sadłogoszcz od km
1+640 do km 3+512 o długości 1,872
km. Przewiduje się wykonanie
następujących robót podstawowych: odtworzenie trasy w
terenie równinnym, oczyszczenie
mechaniczne krawędzi jezdni i
nawierzchni zjazdów, skropienie
nawierzchni jezdni pod warstwę
wyrównawczą i ścieralną oraz
nawierzchni zjazdów emulsją
asfaltową, wykonanie warstwy
w y r ó w n a w c z e j ( p r o ﬁl o w o wzmacniającej) gr. 3 cm i warstwy
ścieralnej gr. 4 cm z betonu
asfaltowego jezdni i zjazdów oraz
p r o ﬁl o w a n i e i p l a n t o w a n i e
poboczy. Przedsiębiorstwo Robót
Drogo-wych „INODROG" Spółka
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Ulepszenie
dróg i ulic
w Barcinie Wsi,
Mamliczu
i Piechcinie

zo.o. z siedzibą w Inowrocławiu
przyjęło do wykonania roboty
polegające na wykonaniu
nakładek bitumicznych na terenie
Gminy Barcin– przebudowa drogi
gminnej nr 130304C Sadłogoszcz –
Piechcin. Umowę podpisano 13
lipca br., a termin zakończenia
robót ustalono na 16 sierpnia 2016
roku. Inwestycja o wartości
240.120,03 zł obejmuje odcinek
drogi gminnej nr 130304C
Sadłogoszcz – Zalesie Barcińskie
od km 0+000 do km 2+167 o
długości 2,167 km. Przewiduje się
wykonanie nastę-pujących robót
podstaw-owych: wykonanie
robót ziem-nych, oczyszczenie
mecha-niczne krawędzi i nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy
w y r ó w n a w - c z e j p r o ﬁl o w o wzmacniającej gr. 3 cm i warstwy
ścieralnej gr. 4 cm z betonu
asfaltowego (jezdnia + zjazdy)
oraz podbudowy gr. 15 cm z
kruszywa łamanego na zjazdach.
Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego za
10.900,00 zł zlecono Krzysztofowi
Kowalskiemu z Mogilna. W
przekazaniu frontu robót 11 i 20
lipca br. uczestniczyli Teresa
Grabowska i Jacek Staszak z
Referatu Inwestycji, Remontów i
Dróg, inspektor Krzysztof
Kowalski oraz kierownicy budów
Roman Stypczyński
(KOBYLARNIA S.A.) i Rafał Młynarczyk (INODROG spółka z o.o.).

Gmina Barcin zleciła Przedsiębiorstwu Robót Drogowych
„I N O D R O G" Spółka z o. o. z
Inowrocławia wykonanie
nakładek bitumicznych dwóch
odcinków dróg gminnych i dwóch
ulic w Piechcinie. Po przeprowadzenie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę nakładek bitumicznych na
terenie Gminy Barcin. Roboty w
zakresie naprawy dróg o łącznej
wartości 414.888,59 zł przyjęło do
wykonania Przedsię-biorstwo
Robót Drogowych „INODROG"
Spółka z o. o. z siedzibą w
Inowrocławiu. Stosowne umowy
podpisano pod koniec czerwca, a
termin zakoń-czenia inwestycji
ustalono na 31.07.2016r.
Spółka z Inowrocławia zajmie
się ulepsze-niem nawierzchni
drogi gminnej nr 130308C Barcin
Wieś – Mamlicz o długości 2,352
km (288.895,68 zł) i części drogi
wewnętrznej Barcin – Barcin Wieś
o długości 0,210 km (34.308,59 zł),
ułożeniem warstwy ścieralnej
asfaltu na ulicy Pałacowej w
Piechcinie na odcinku o długości
0,235 km (39.347,02 zł) i wykonaniem nakładki bitumicznej na ulicy
Okrężnej w Piechcinie na odcinku
o długości 0,100 km. (52.337,30
zł).

Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

Tętniak aorty brzusznej
– profilaktyka
Gmina Barcin przystąpiła do
Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w
Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej. Program skierowany jest do
1333 mężczyzn w wieku 65-74 lata,
palących papierosy, będących
mieszkańcami województwa
kujawsko-pomorskiego. W
czerwcu 2016 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrał ośmiu realizatorów
programu w zakresie przeprowadzania badań prze-siewowych
(USG aorty brzusz-nej). Ich lista
dostępna jest na stronach
internetowych realizatora i

partnerów. Badanie przesiewowe
U S G jest bezinwazyjne i nie
wiążesię z żadnymi powikłaniami
dla zdrowia badanego. Pacjenci, u
których badanie wykryje odcinek
poszerzonej aorty (o średnicy
powyżej 3 cm) będą kierowani na
kolejne badania kontrolne lub do
specjalisty chirurgii naczyniowej.
Cele programu obejmują zwiększenie wczesnej wykrywalności
tętniaka aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z
pęknięciem lub operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
zwiększenie wiedzy mieszkańców
regionu i lekarzy POZ na temat j

DODATEK

itętniaka aorty brzusznej
czynników ryzyka, wczesnego
wykrywania i leczenia oraz
utworzenie i prowadzenie bazy
danych programu. Koordynatorem projektu jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jura-sza
w Bydgoszczy. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.
Zadaniami gminy Barcin są
współ-praca z realizatorami
programu i prowadzenie działań
reklamowych i informacyjnych
służących promocji KujawskoPomorskiego Programu Badań
Przesiewowych w Kierunku
Tętniaka Aorty Brzusznej.
Jarosław Drozdowski

Pogram Wykrywania Zakażeń WZW B i C
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Gmina Barcin, po raz kolejny
przystąpiła do realizacji Programu
Wykrywania Zakażeń WZW B i C w
Województwie Kujawsko-Pomorskim. Program realizowany jest
przez Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w To r u n i u w e w s p ó ł p r a c y z
samorządami terytorialnymi.
Program ﬁnansowany jest zarówno ze środków Województwa jak i
z budżetu miasta i przeznaczony
jest dla 100 mieszkańców Gminy
Barcin.
Celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażeń HBV i
HCV oraz zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania
zakażeniom HBV i HCV. Wirusowe
zapalenie wątroby to choroba

potocznie nazywana „żółtaczką”.
WZW 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
od godz. 9:30 do 13:00 w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie
ul. Mogileńska 5 p. nr 13 odbędą
się badania diagnostyczne (pobór
krwi: ag HBs i anty HCV). Zapisy na
badania w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego p. 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 nr
52 383-41-00
Więcej informacji na stronie interntowej www.wzw.wsoz.pl.lub
u Pani Krystyny Błaszak tel. 52 383
41 59.
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