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i inne

Po raz drugi spotkaliśmy się na stadionie w
Piechcinie na pikniku rodzinnym zorganizowanym
przez Miejski Dom Kultury przy współudziale
środków z Budżetu Obywatelskiego. W tym roku
podobnie jak ubiegłym na mieszkańców czekała cała
gama atrakcji, głównie serwowanych ze sceny.
Piknik rozpoczął się pokazem tanecznym. Dla
publiczności wystąpili tancerze Arka Milarskiego.
Formacje oraz soliści. Po tańcu przyszedł czas na
śpiew, a dokładniej RAP. Paweł Tucholski wykonał
kilka utworów, własnego autorstwa. W przerwie
między występami kilkoro śmiałków spróbowało
swoich sił w rozwiązywaniu krzyżówki, której hasłem
było - LATO W PIECHCINIE. Scena ponownie
wypełniła się śpiewem, za sprawą Agaty Rydlewskiej. Niespodziewanie wiele emocji przysporzył
uczestnikom i zebranym pod sceną… konkurs na
najsilniejszą łapę Piechcina. Ośmiu śmiałków ostro
rywalizowało o zacną nagrodę, której fundatorem
był Pan Tomasz Tański właściciel ﬁrmy Imago.
ZepsółM to kolejna nieco mocniejsza propozycja dla
piechcińskiej publiczności, Młody rockowy zespół
debiutował na scenie w Piechcinie rok temu. Muzycy
grają polskiego rocka i całkiem dobrze im to
wychodzi. Kolejna kapela jaka wystąpiła na scenie to
„Sensitive to sound”. Zespół z Pakości zaprezentował swój rockowy dorobek. Jak sami przyznali
inspiracją dla nich są takie zespoły jak Myslovitz i
Oasis. Podczas tego występu przeszła potężna burza
nad Piechcinem. Ulewny deszcz niestety przegonił
publikę. Na szczęście tylko na chwilę. Po godzinie
20.00 na scenie pojawiła się legenda polskiej muzyki
zespół Papa D. W trakcie koncertu ponownie przez
Piechcin przeszła ulewa, ale nie zniechęciło to fanów
dobrej polskiej muzyki. Publiczność bawiła się do
samego końca.

Dni Miodu

W dniach 27 i 28 lipca w Parku Wolności w
Barcinie odbyła się pierwsza edycja Dni Miodu. Ideą
była promocja tradycji pszczelarstwa, uświadomienie uczestnikom roli pszczół w przyrodzie
oraz popularyzacja miodu i produktów pszczelich.
Podczas dwóch dni mieszkańcy licznie wzięli udział
w familijnych atrakcjach, przygotowanych przez
organizatorów. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy
wielkim gotowaniem w kotle z szefem kuchni,
pasjonatem kuchni regionalnej i staropolskiej
Wojciechem Grześkowiakiem. Naszą scenę
muzyczną zaingurowała Kapela zza Winkla. Tego
dnia wystąpili także Olivia Rybczyńska oraz zespół z
nurtu muzyki disco – Imperium. Uczestnicy imprezy
mieli okazje wziąć udział w pokazie miodobrania,
uzyskać wiele cennych informacji o roli owadów
zapylających w ekosystemie oraz samodzielnie
wyprodukować miód. Niebywałą atrakcją pierwszego dnia tegorocznych Dni Miodu były konkursy kulinarne. Jeden z nich skierowany był do Kół
Gospodyń Wiejskich, natomiast w drugim mogły
wziąć udział osoby prywatne. Wszystkie potrawy
oceniało jury w składzie: Hubert Łukomski –
zastępca burmistrza Barcina, Janusz Wojtkowiak –
przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie, Wojciech Grześkowiak – szef kuchni, współ-założyciel
ogólnopolskiego stowarzyszenia „Ku-charze bez
granic”, Krzysztof Leśniewski – autor książek
kulinarnych, miłośnik kuchni pałuckiej oraz Genowefa Jakubowska – instruktorka prowadząca zajęcia kulinarne dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spośród zgłoszonych do konkursu Kół
Gospodyń Wiejskich jury postanowiło przyznać
następujące nagrody:
 I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Mamliczu za przygotowanie pączków z pasztetem, ciasta „miodowiec” oraz lemoniady,
 II miejsce – Świetlica Wiejska w Krotoszynie
za przygotowanie skrzydełek w miodzie,
 III miejsce – Sołectwo Knieja za przygotowanie tortu miodowego. W konkursie
kulinarnym dla mieszkańców wzięło udział
sześcioro uczestników, przygotowując
szeroką gamę potraw na bazie miodu.
Decyzją jury wyniki prezentują się następująco:
 I miejsce – Teresa Wieczorek za przygotowanie
ciasta „orzechowiec”,
 II miejsce – Jowita Dobrogoszcz i w jej
wykonaniu sałatka owocowa,
 III miejsce – Kazimiera Szczepańska, która
przygotowała skrzydełka po diabelsku;
równorzędne wyróżnienia powędrowały do
Dominika Chudka i Piotra Strzałki (za tradycyjny
napój alkoholowy), Jolanty Maciejewskiej (za
lody rzemieślnicze) oraz do Jolanty Pluskota (za
indyka na miodzie).
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Drugi dzień imprezy do dalszy ciąg fantastycznych
atrakcji. Niewątpliwie największą z nich były pokazy
kulinarne oraz degustacja potraw Roberta Sowy –
kucharza, restauratora i autorytetu w dziedzinie
sztuki kulinarnej, kreatora menu największych
wydarzeń kulturalno – kulinarnych w Polsce.
Podczas pokazów Robert Sowa wraz ze swoją ekipą
zaprezentował pięć znakomitych dań, które
mieszkańcy mieli okazję skosztować. W menu
znalazły się: pieczona polędwica z dorsza, pieczone
miodowe udźce, pstrąg w marynacie, wieprzowe
policzki i miodowe eskalopki. Zanim jednak Robert
Sowa uraczył nas swoimi specjałami, mieszkańcy
zostali zaproszeni na wspólne miodowe śniadanie,
które przygotowały Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Mamliczu. Na scenie dzieci obejrzeć
mogły spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska pt.
„Bajeczna Fiesta”, który przybliżył młodym widzom
wiele ekologicznych zagadnień. Nie zabrakło
wspólnej zabawy z chustą animacyjną i bańkami
mydlanymi. Następnie na scenie zaprezentowały
się zespoły folklorystyczne: zespół regionalny
Pałuki oraz kapela Niespodzianka Pana Janka.
Całość dopełnił koncert coverowego zespołu
Genada Band. Drugiego dnia także odbywały się
pokazy miodobrania dla uczestników imprezy.
Dni Miodu nie mogłyby się odbyć bez stoisk
oferujących bardzo szeroką gamę różnych miodów
i produktów pszczelich, a także innych produktów
tradycyjnych i regionalnych. W asortymencie
można było znaleźć wyszukane miody, świece z
wosku pszczelego, kosmetyki na bazie miodu,
tradycyjnie ważone piwo, rośliny miododajne i zioła
oraz wiele innych atrakcyjnych produktów i
artykułów, których trudno szukać na sklepowych
półkach. Tegoroczna edycja Dni Miodu miała
charakter imprezy kulturalno – kulinarnej i była
skierowana do całych rodzin. Była to pierwsza, ale z
pewnością nie ostatnia edycja tego wydarzenia.

Muzyka Łączy Pokolenia

W sobotę 6 lipca w Miejskim Domu Kultury odbył
się kolejny z cyklu koncertów „Muzyka łączy pokolenia”, sﬁnansowany z Budżetu Obywatelskiego
Naszej gminy. Na barcińskiej scenie wystąpiła
Stanisława Celińska z zespołem muzycznym pod
kierownictwem Macieja Muraszko. Artystka
wykonała utwory z ostatniej płyty Malinowa,
materiał jest w pełni autorski – prawie wszystkie
teksty napisała wokalistka. Powstały one pod
wpływem rozmów i historii opowiedzianych przez
fanów na spotkaniach po koncertach. Za ich
pomocą Artystka chce pomóc słuchaczom w
różnych ważnych chwilach i rozterkach życiowych.
Za muzykę, aranżacje i produkcję podobnie jak przy
poprzednich płytach odpowiedzialny był Maciej
Muraszko. A to już 11 sierpnia. Tego dnia odbył się
ostatni koncert zorganizowany w ramach omawianego projektu. Na deskach sceny domu kultury,
w towarzystwie wyśmienitego kompozytora –
Włodzimierza Korcza oraz kwartetu smyczkowego,
wystąpiła niekwestionowana gwiazda polskiej
piosenki – Alicja Majewska. W repertuarze znalazły
się zarówno nowe kompozycje, jak i znane i lubiane
hity m.in. „Odkryjemy miłość nieznaną” czy „Jeszcze się tam żagiel bieli”.
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„Smaczne” spotkanie po pałucku

W środę 24 lipca 2019 roku nasza biblioteka była
miejscem spotkania promocyjnego książki
kulinarnej zatytułowanej „Smaczne Pałuki”. Pozycja ta została wydana przez Gminę Żnin w celu
rozpowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa
kulturowego Pałuk. Autorami książki są mieszkańcy
powiatu żnińskiego, którzy podzielili się swoimi
tradycyjnymi przepisami. W barcińskiej książnicy
gościliśmy panów Aleksandra Kranca i Andrzeja
Łuczaka (redaktor książki), pracowników wydziału
promocji żnińskiego ratusza. Panowie opowiadali o
genezie powstania publikacji, jej popularyzacji, a
także o planowanym drugim wydaniu. Po wystąpieniu prelegenci wręczyli słuchaczom egzemplarze książki. Gminę Barcin reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak.
Publikacja jest zbiorem przepisów na potrawy,
które goszczą od lat na stołach w naszym regionie,
ponadto został w niej zamieszczony „kuchenny”
słowniczek gwary pałuckiej. „Smaczne Pałuki”
można promować, nie tylko w Polsce, ale również w
innych krajach za sprawą umieszczenia angielskiego tłumaczenia w książce. Projekt realizowany
ze środków zewnętrznych pod nazwą: „Wydanie
książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu Pałuki i działania związane z
rozpowszechnieniem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu”.
Filip Müller
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Wakacyjne
wędkowanie
Zarząd Koła Nr 71 PZW w Barcinie
oraz przyjaciele wędkarstwa zorganizowali zawody wędkarskie dla dzieci i
młodzieży w wieku od 8 do 15 lat.
Spławikowy konkurs odbył się 24 sierpnia
br. na rzece Noteć w Barcinie. Zawody
zorganizowane zostały za zgodą Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o. i
przy wsparciu ﬁnansowym anonimowego darczyńcy oraz lokalnych ﬁrm
„TELE-STROP-SYSTEM” Grzegorz Radzikowski, KAPRAL-CAR Marcin Kasprzak, IMAGO – Tomasz Tański, Bank
Spółdzielczy w Barcinie, Zakład
Pogrzebowy Sławomir Makowski,
BAGENTOR Krzysztof Klucz i BUDAUTO Maciej Radzikowski. Pierwsze trzy
miejsca wywalczyli Leszek Zalewski –
4020 pkt, Natalia Fabijańska – 3130 pkt i
Igor Zielas – 1680 pkt. Dalsze lokaty zajęli
Mikołaj Grobelny – 1490 pkt., Oskar
Sajdera – 1000 pkt., Milena Grobelna –
870 pkt., Eryk Becmer – 850 pkt., Łukasz
Kotlarek – 790 pkt., Mateusz Soska – 720
pkt., Michał Weihs – 630 pkt., Stanisław
Kurek – 540 pkt., Mateusz Czajkowski i
Igor Kurek – po 470 pkt. i Wiktor
Andrzejewski – 410 pkt. Zwycięzca
otrzymał pamiątkowy puchar, a wszyscy
młodzi wędkarze dostali w nagrodę
sprzęt wędkarski. Łowienie trwało dwie
godziny, a sędziowali koledzy Dawid
Krawczyk, Andrzej Kowalczyk, Jakub
Antczak i… Jarosław Drozdowski.

Działamy w kuchni - po pałucku!

W słoneczne popołudnie 23 sierpnia przy Stanicy
Klubu Żeglarskiego „Neptun” w Barcinie odbyło
się pierwsze wydarzenie w ramach zadania
„Działaj – po pałucku!” doﬁnansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu „EtnoPolska 2019”. Zadanie
„Działaj - po pałucku!” to nowe przedsięwzięcie
biblioteki; celem jest przede wszystkim ożywienie
oraz popularyzacja zanikających już dziedzin
tradycyjnej ludowej kultury pałuckiej, jakimi są
kuchnia pałucka, haft pałucki oraz gwara pałucka.
Tematem pierwszych zajęć była kuchnia pałucka,
nie mogło więc tu zabraknąć Pana Krzysztofa
Leśniewskiego, pasjonata lokalnej kuchni.
Warsztaty przeznaczone były dla dzieci, przepisy
zostały tak więc dobrane, aby mali uczestnicy
zajęć mogli poradzić sobie z ich przygotowaniem
bez większych problemów. Pod czujnym okiem
Pana Krzysztofa dzieci przyrządziły kilka potraw
typowych dla terenu Pałuk: bułki mleczne, pasta
jajeczna, gzik oraz lemoniada z syropem z skórki
cytryny. Dzieci chętnie brały udział we wspólnym
kucharzeniu; lepiły bułeczki, tarły jajka,
rozdrabniały twaróg, wyciskały sok z cytryn. W
trakcie przygotowań Pan Krzysztof opowiadał o
kuchni Pałuk. Wspierał się przy tym napisaną
przez siebie książką, zatytułowaną oczywiście „Kuchnia pałucka”. Wreszcie potrawy były
gotowe i dzieci zabrały się do kosztowania. W
ciągu kilku minut talerze były puste, można więc
tylko rzec jedno – smakowało! Mamy nadzieję, że
mali kucharze będą wykorzystywać umiejętności
nabyte podczas warsztatów w domu, by również
tam móc cieszyć się smakiem Pałuk.
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Kto czyta nie pyta – książka na leżaku

Na okres letnich wakacji w 2019 roku Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie przygotowała dla dzieci i
młodzieży w wieku od 7 do 14 lat cykl zajęć, spotkań
i warsztatów w ramach projektu „Kto czyta nie pyta
– książka na leżaku”, w którym uczestniczyła bardzo liczna grupa dzieci i młodzieży, mieszkańców
miasta i osób wypoczywających w Barcinie.
Głównym założeniem projektu jest wspieranie i
umożliwienie rozwoju czytelniczego, edukacyjnego
i plastycznego najmłodszych czytelników. Podjęte
w oddziale bibliotecznym działania miały na celu
przeprowadzenie spotkań literackich i zajęć
plastycznych, stymulujących wrażliwość i
wyobraźnię dzieci i młodzieży, aktywizujących ich
twórczo i umożliwiających rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności manualnych.
W okresie od 1 czerwca do 31 października 2019 roku
zaplanowano cztery podstawowe działania:
promocję projektu i nabór beneﬁcjentów,
wakacyjne zajęcia edukacyjne, wystawę prac
wykonanych przez dzieci, ewaluację i rozliczenie
zadania. Projekt był opisywany na stronie
internetowej, w mediach społecznościowych i
lokalnej prasie.
Po przeprowadzeniu czerwcowego naboru, w lipcu
i sierpniu panie bibliotekarki Justyna Pałka i Joanna
Kujawa-Drozdowska zorganizowały cykl zajęć
odbywających się 2 razy w tygodniu. W bibliotece w
Barcinie na spotkaniach autorskich gościli pisarka i
publicystka Ewa Nowak, pisarz i dziennikarz Jakub
Skworz, pedagog i pisarka Jolanta Kasperkowiak,
podróżnik i fotograf Leszek Szczasny, ilustrator
książek i czasopism Daniel de Latour, „wielbicielka
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truskawek, zielonej herbaty i upałów” Magda
Podbylska oraz autor powieści, wierszy i słuchowisk Rafał Witek. W oddziale dla najmłodszych
odbyły się również warsztaty plastyczne zatytułowane: „wytnij – wklej”, „wakacyjny kolaż”,
„prezent z tektury” i „jak zatrzymać lato?”, podczas
których powstały wyklejane obrazy, szkatułki czy
ośmiornice. Prace dzieci były niespodziankami dla
autorek i twórców pro-wadzących warsztaty w
bibliotece. Wakacyjne zajęcia zakończyły się
festynem na terenie stanicy żeglarskiej z literackimi
potyczkami i łamigłówkami, zabawami i grami
sprawnościowymi. Projekt doﬁnansowany ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury w ramach Programu „Partnerstwo Dla
Książki” realizowany jest w partnerstwie z Klubem
Żeglarskim „Neptun” w Barcinie.
Joanna Kujawa-Drozdowska

Zdjęcia na str. 7
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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: Hubert Łukomski
Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak
V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

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
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

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

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

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92
Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29
Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin
tel. +48 52 383 70 86
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl
Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

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

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin
tel. +48 660 541 452
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

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

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

POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

nowy internetowy

Barcina
lipiec, sierpień 2019
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Święto Straży Miejskiej

Z okazji Dnia Straży Gminnej obchodzonego 29 sierpnia w Barcinie odbyło się
spotkanie kierownictwa Urzędu Miejskiego
i Rady Miejskiej z Komendantem i funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Barcinie.
Burmistrz Michał Pęziak i Komendant Waldemar Polanowski wręczyli akty awansu na
stanowiska strażnicze. Żaneta Pankowska i
Jakub Mikołajczak awansowali na stopień
młodszego specjalisty. Przewodniczący
Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak i Wiceprzewodniczący Paweł Ratajczak podziękowali strażnikom za współpracę z
radnymi i złożyli okolicznościowe życzenia.
Samorządową umundurowaną formację
do ochrony porządku publicznego powołano w 2011 roku. Obecnie w Straży Miejskiej w Barcinie zatrudnionych jest sześć
osób: komendant i pięcioro funkcjonariuszy.
Jarosław Drozdowski

Trzecia płyta Remigiusza Kuźmińskiego

10 lipca ukazała się trzecia solowa płyta pana
Remigiusza Kuźmińskiego, artysty muzyka
pochodzącego z Zalesia Barcińskiego. Na krążku
znalazło się siedem utworów utrzymanych w
stylistyce pop-jazzu, musicalu i muzyki literackiej.
Cztery z nich są pełnego autorstwa lub współautorstwa artysty, a trzy pozostałe to utwory
innych kompozytorów w interpretacji pana
Remigiusza. Producentem i realizatorem płyty jest
Wytwórnia Nagraniowa MG Studio z Bydgoszczy.
Album nie jest dostępny w sprzedaży. Wyprodukowany został w małym nakładzie, którym
artysta obdarowuje znajomych, przyjaciół, rodzinę,
instytucje kulturalne i organizatorów koncertów.
Od dnia premiery albumu można odsłuchać na
stronie internetowej www.remigiuszkuzminski.pl
Jesienią w bibliotece odbędzie się promocja płyty i
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki.
Pan Remigiusz Kuźmiński urodził się 1 maja 1981
roku w Szubinie na Pałukach, a wychowywał w
Zalesiu Barcińskim. Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Jego
pradziadek Stefan Kopydłowski – powstaniec wielkopolski, był założycielem, prowadzącym, a
następnie członkiem Orkiestry Dętej w Wapiennie,
siostra Aleksandra śpiewała w chórze, natomiast
ojciec Włodzimierz jest instrumentalistą. Muzykowało również wielu innych członków rodziny
artysty zarówno ze strony matki jak i ojca, w tym
dziadek, ojciec chrzestny i kuzynostwo babci.
Pan Remigiusz Kuźmiński jest absolwentem
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy w klasie wokalistyki prof. Joanny
Żółkoś – Zagdańskiej i prof. Krzysztofa Szydzisza
oraz w klasie dyrygentury prof. Moniki Wilkiewicz,
prof. Radosława Wilkiewicza i prof. Andrzeja Zubka.
Jest również absolwentem Państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w
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Inowrocławiu w klasie wokalistyki prof. Małgorzaty
Ratajczak i prof. Janusza Ratajczaka. Ukończył
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Inowrocławiu. W czasie pięcioletnich dziennych
studiów magisterskich pan Remigiusz kształcił
technikę wokalną i dyrygencką w zakresie muzyki
jazzowej oraz klasycznej. W szkole średniej o
czteroletnim cyklu nauczania szkolił głos w zakresie
klasyki. Obronił pracę magisterską i recital
dyplomowy na ocenę bardzo dobrą oraz uzyskał
wyższe wykształcenie muzyczne jako dyplomowany wokalista i dyrygent z tytułem magistra
sztuki.
Pan Remigiusz jest posiadaczem głosu szkolonego
o barwie i skali tenora lirycznego. W swojej technice
wykonawczej łączy emisję głosu jazzową z
klasyczną, co ściśle związane jest z przebiegiem
edukacji. Zadebiutował na scenie w wieku sześciu
lat. Sztuka muzyczna to jego powołanie oraz
zawodowa profesja. Ma pełne kwaliﬁkacje
pedagogiczne.
Pan Remigiusz Kuźmiński przez pierwsze lata życia
mieszkał w Zalesiu Barcińskim z mamą Bożeną,
ojcem, siostrą oraz dziadkami Stefanią i Franciszkiem Robaczewskimi. Każdą wolną chwilę
spędzał na zaleskim podwórku oraz na barcińskim
osiedlu, gdzie do dziś mieszka jego najbliższa
rodzina i znajomi. W wakacje letnie i zimowe
przebywał w Barcinie i okolicach, w Żninie,
Łabiszynie, Pturku, Rogowie i Szubinie. Pan
Remigiusz czynnie koncertuje na terenie całego
kraju oraz komponuje muzykę i pisze teksty do
własnych utworów. Ma na swoim koncie wydane
albumy płytowe oraz teledyski. Wykonuje wysokiej
klasy repertuar muzyki pop – jazzowej, musicalowej, literackiej i pop – operowej. Od czasów
studiów związany jest ze środowiskiem bydgoskiej
kultury, ale koncertuje też na Pałukach. Do tej pory

występował w bibliotece publicznej i domu kultury
w Barcinie oraz Piechcinie, Żninie, Łabiszynie,
Rogowie, Lubostroniu, Mamliczu, Wolicach,
Złotowie, Krotoszynie, Młodocinie i Gościeszynie.
Jarosław Drozdowski

Grant Tesco dla TPD Barcin

31 lipca ogłoszono zwycięzców VI edycji programu
„Decydujesz, pomagamy”, który wspiera społeczności
lokalne w działaniach, mających pozytywny wpływ na
ich najbliższe sąsiedztwo. W województwie kujawskopomorskim jeden z dwudziestu czterech grantów w
wysokości 5 000 złotych otrzymało Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Gminny w Barcinie.
„Ziołowe przyprawy z własnej uprawy” to projekt,
który zakłada stworzenie zakątka pełnego ziół - miejsca, gdzie kontakt z przyrodą będzie na wyciągnięcie
ręki. Chcemy uczyć dzieci i młodzież, jak prowadzić
własne uprawy i w jaki sposób korzystać na co dzień, z
tego, co daje nam przyroda. Będziemy siać, sadzić,
pielęgnować uprawy, przygotowywać przekąski z
dodatkiem wyhodowanych ziół, tworzyć zielniki i po
prostu relaksować się na łonie natury. Na projekt
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Barcinie można było
głosować w sklepach Tesco w Barcinie, Inowrocławiu,
Łabiszynie i Żninie.
Inicjatywę poparły 28094 osoby. Od 2016 roku odbyło
się sześć edycji programu „Decydujesz, pomagamy”.
W ciągu trzech lat Tesco wraz z Fundacją Tesco wsparło
1 565 projektów społecznych, które w otwartym
głosowaniu, wybrali klienci sklepów. Burmistrz Barcina
Michał Pęziak objął honorowym patronatem wszystkie
edycje programu, a trzy granty zdobyło Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” z Barcina.
Jarosław Drozdowski

150 dużych
rodzin

Nakładki
bitumiczne
w Gminie Barcin

W 2014 roku Rada Miejska w Barcinie
wprowadziła na terenie gminy Barcin
Program „Duża Rodzina z Barcina”, który ma
następujące cele: 1) promowanie modelu
rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej
pozytywnego wizerunku, 2) poprawę
warunków życia rodzin wielodzietnych, 3)
zwiększanie szans rozwojowych i życiowych
dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych, 4) wspieranie rodzin
wielodzietnych oraz podejmowanie działań
na rzecz wzmocnienia ich kondycji, 5)
przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji
demograﬁcznej w gminie Barcin.
Potwierdzeniem uczestnictwa w programie
jest karta „Duża Rodzina z Barcina”, uprawniająca jej posiadaczy do korzystania z ulg,
zwolnień i preferencji oferowanych przez
uczestniczące w programie podmioty. Obecnie partnerami samorządu są Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o., Miejski
Dom Kultury, SPRINT-TRANS Michała Pipina,
FOTONIKA Wiesława Szafraniaka, Sklep
obuwniczy „ROXI” Arlety Grzempczyńskiej,
Zakład fryzjerski Lidii Kawczyńskiej i Hotel
Milena w Milówce. W ciągu pięciu lat karty
gminnego programu wsparcia odebrało 150
rodzin. Szczególnym zainteresowaniem
cieszy się 50% ulga na krytą pływalnię w
Barcinie.

8 sierpnia 2019 roku Zastępca Burmistrza
Barcina Hubert Łukomski i Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Drogowego Spółka
z o. o. z Olszy Krzysztof Kowalski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bernadety Chojnackiej, podpisali trzy umowy na wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin. Łączna
wartość prac zleconych do wykonania w Złotowie i
Aleksandrowie wynosi 394.737,15 zł.
Drogę wewnętrzną usytuowaną na działkach nr 213
i 223 w Złotowie przebudowano za 96.830,52 zł.
Spółka z Olszy wykonała nakładkę bitumiczną z
betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm na
odcinku o łącznej długości 0,480 km od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2368C Barcin –
Złotowo do skrzyżowania z drogą gminną nr
130311C Złotowo – Wojdal. Prace zakończono 21
sierpniu 2019 roku. Przebudowę dróg wewnętrznych w Aleksandrowie podzielono na dwa etapy.
Pierwsza część obejmuje ulepszenie nawierzchni
drogi wewnętrznej usytuowanej w Aleksandrowie
o łącznej długości 1,380 km poprzez wykonanie
nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S o
grubości 4 cm na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2374C Piechcin – Szeroki Kamień w
stronę wiaduktu nad linią kolejową. Wartość
inwestycji wynosi 217.959,08 zł. Drugi etap obejmuje ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej
usytuowanej w Aleksandrowie o łącznej długości
0,670 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej
z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
251 Kaliska – Inowrocław do wiaduktu nad linią
kolejową. Wartość inwestycji wynosi 79.947,55 zł, a
zadanie jest współﬁnansowane z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Piechcin. Termin zakończenia
prac ustalono na dzień 30.09.2019 r.

Jarosław Drozdowski

Gminna Ochrona
Przeciwpożarowa
Z dniem 30 czerwca 2019 roku Rada
Miejska w Barcinie zlikwidowała jednostkę
budżetową pod nazwą Gminna Straż
Pożarna w Barcinie. Zadania, majątek,
dokumentację i pracowników GSP przejął
Urząd Miejski w Barcinie. W ratuszu
utworzono nowy referat i stanowisko
kierownicze. Komendantem Gminnym
Ochrony Przeciwpożarowej został pan
Bogdan Makowski, któremu podlega
sześciu kierowców. Do zakresu działania
Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej
należy m.in. realizacja zadań Krajowego
Sytemu Ratowniczo–Gaśniczego, ochrony
przeciwpożarowej oraz zapobiegania
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i
zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze
Gminy Barcin we współpracy z wojewodą
kujawsko-pomorskim, starostą żnińskim i
komendantem powiatowym Państwowej
Straży Pożarnej, współpraca z jednostkami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie,
Piechcinie i Mamliczu, uczestniczenie w
akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach oraz w szkoleniach pożarniczych
strażaków OSP, zapewnienie warunków
organizacyjnych, sprzętowych i ﬁnansowych dla ochrony przeciwpożarowej na
terenie Miasta i Gminy Barcin.
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

3

Dostawa zabawek do żłobka

W sobotę, 20 lipca br., obchodzono jubileusz
70.lecia powstania i funkcjonowania Koła
Gospodyń Wiejskich w Kani. Na zaproszenie pani
Marii Woźniak, przewodniczącej koła od 33 lat, w
uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Kani, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz
organizacji rolniczych i społecznych. Samorząd
lokalny reprezentowali Zastępca Burmistrza
Barcina Hubert Łukomski, Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka oraz Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Piotr
Niestatek. Samorządowcy podziękowali za
działalność społeczno-wychowawczą i oświatowokulturalną, aktywność na rzecz poprawy warunków
życia i pracy kobiet na wsi, wspieranie rozwoju
kobiecej przedsiębiorczości i kultury ludowej w
sołectwie, gminie i regionie. Okolicznościowe
życzenia przekazali też Starosta Żniński Zbigniew
Jaszczuk i Przewodnicząca Rady Powiatu Józefa
Błajet. Medal 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na
ziemiach polskich wręczyli Przewodnicząca Rady
Regionalnej Zoﬁa Kozłowska i Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Henryk Sobczak ze Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w
Bydgoszczy. W świetlicy wiejskiej w Kani dla
uczestników jubileuszu przygotowano występ
artystyczny dzieci i Klubu ART Pracownia Kujawy
Piechcin, smaczne jedzenie i jubileuszowy tort.
Jarosław Drozdowski

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu trzech
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wyposażenia żłobka w Barcinie, Gmina
Barcin podpisała pięć umów na dostawę zabawek,
mebli, komputerów, sprzętu RTV i AGD, wyposażenia kuchni, sprzętu do sprzątania i pozostałego
wyposażenia o łącznej wartości 245.442,10 zł. 2
lipca br. komisja złożona z urzędników Grzegorza
Smolińskiego, Justyny Lewandowskiej i Szymona
Kozłowskiego oraz Dyrektora Przedszkola Nr 3 w
Barcinie Lidii Szałkowskiej odebrała dostawę zaba-

wek do budowanego żłobka. Zadanie za 98.547,93
zł zrealizowała ﬁrma MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp.
K. z Łodzi. Wykonawca dostarczył wyposażenie
trzech salek żłobkowych i dwóch salek terapeutycznych służących do zabawy i nauki, rozwijania
umiejętności i poznawania świata oraz zabawki i
trzy wózki spacerowe dla 6 dzieci każdy. Inwestycja
pod nazwą „Budowa żłobka w Barcinie” jest
współﬁnansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jarosław Drozdowski

70.lecie KGW w Kani

Awanse
oświatowe
Po przeprowadzeniu konkursów i postępowań
egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego, wyłoniono dyrektorów
dwóch przedszkoli w Barcinie oraz awansowano
nauczycielki w Barcinie i Mamliczu. W środę, 10 lipca
br., Burmistrz Barcina Michał Pęziak zatwierdził
wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów
dwóch gminnych placówek oświatowych. Dyrektorem Przedszkola Nr 2 w Barcinie została pani Sylwia
Hoﬀmann-Sobczak. Dyrektorem Przed-szkola Nr 3 z
oddziałem żłobka w Barcinie będzie pani Beata
Kata. W piątek, 19 lipca br., komisje egzaminacyjne
pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza
Huberta Łukomskiego przeprowadziły postępowania egzaminacyjne dla nauczycielek ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Pani Ewa Wolska ze Szkoły Podstawowej w
Mamliczu i pani Agata Kusal-Gregor z Przedszkola
Nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie awansowały na
stopień nauczyciela mianowanego. Stosowne
dokumenty, zarządzenia i pełnomocnictwa zostaną
podpisane i wręczone przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2019/2020.

Jarosław Drozdowski
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Gmina Barcin pod opieką dietetyka
27 sierpnia 2019 r. odbyły się w
Barcinie kolejne spotkania z dietetykiem
dr Dorotą Łobodą. Pani dietetyk
spotkała się z pracownikami szkół,
przedszkoli i żłobków odpowiedzialnych
za żywienie oraz dyrektorami tych jednostek. Spotkania miały na celu omówienie
wdrażania sezonowych (jesienno-zimowych), 30-dniowych, jadłospisów, które
na zlecenie Gminy Barcin opracowała
pani dr Dorota Łoboda. Jadłospisy uwzględniają najnowsze zalecenia Instytutu
Żywności i Żywienia oraz stawki żywieniowe obowiązujące od 1.09.2019 r. w
jednostkach. Na spotkaniach oma-wiano
również przepisy prawne regulujące
żywienie w placówkach oświato-wych.
Pani doktor udzieliła wywiadu Barcińskiej
Telewizji Lokalnej na temat przyczyn
epidemii cukrzycy w Polsce. W 2020 roku
Referat Edukacji, Spraw Społecznych i
Promocji Urzędu Miejskiego w Barcinie
planuje stałą współpracę pani dietetyk ze
wszystkimi jednostkami organizacyjnymi
Gminy Barcin. Dr inż. Dorota Łoboda jest
specjalistą w zakresie odżywiania, autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, kierownikiem projektu badawczego i wykonawcą zadań w grantach, członkiem Polskiego Towarzystwa
Dietetyki oraz Polskiego Towarzystwa
Nauk Żywieniowych, pracownikiem Instytutu Zdrowia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Jarosław Drozdowski`

Muaythai w Barcinie

Burmistrz Barcina Michał Pęziak spotkał się z
mieszkańcem miasta panem Maciejem Trześniewskim trenującym w Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniu MuayThai Legion Bydgoszcz. Muaythai to
narodowy tajski sport walki o tysiącletniej tradycji,
nieodłącznie związany z historią i kulturą tego
kraju, będący wizytówką Tajlandii na świecie. Polski
Związek Muaythai (PZMT) informuje, że jest to
rycerski sport honoru i szlachetności dla osób
odważnych, które akceptują długie godziny tre*ningu, aby dojść do jak najwyższego poziomu w
sztuce walki. Pan Maciej Trześniewski (81/86 kg i
189cm) od pięciu lat trenuje boks tajski w
bydgoskim klubie. Zawodnik nie stawia na ilość, ale
jakość. W barwach MuayThai Legion Bydgoszcz
zdobył 5 medali Mistrzostw Polski (srebro 2018, złoto 2017 i brąz 2016), zwyciężył w 5. Bydgoskiej Lidze
MT, walczył na gali Envio Fight Night. Z budżetu
gminy Barcin na 2019 rok ufundowano suplementy i
odżywki dla zawodnika przygotowującego się do
Pucharu Polski Polskiego Związku Muaythai.
Jarosław Drozdowski
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Szkolenie tenisistów w Barcinie

Dowóz i odwóz
uczniów
Od 2 września do końca roku szkolnego w
2019/2020 dowozem i odwozem uczniów z terenu
miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen zajmie
się Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy
S.A. z Włocławka. Przewozy uczniów odbywają się
na podstawie imiennych szkolnych biletów
miesięcznych zakupionych przez zamawiającego u
wykonawcy. Dowozem objęci są uczniowie szkół
podstawowych, dzieci 5-letnie oraz dzieci z
„zerówki”. Gmina Barcin zapewni opiekę nad
przewozem dzieci, a za wykonanie przedmiotu
umowy spółka otrzyma wynagrodzenie brutto w
kwocie 276.264,00 zł.
Jarosław Drozdowski

Toalety publiczne
w parkach
HAMSTER Polska Spółka z o. o. z Rybnika
zobowiązała się dostarczyć i zamontować dwie
prefabrykowane, automatyczne toalety publiczne
w Parku Wolności w Barcinie i Parku 100.lecia w
Piechcinie. Zadanie o wartości 381.300,00 zł
obejmuje również wykonanie związanych z
realizacją zamówienia robót budowlanych,
podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej i
elektrycznej oraz wykonywanie serwisowych i
gwarancyjnych przeglądów technicznych toalet
niezbędnych dla ich prawidłowego funkcjonowania
i wynikających z warunków gwarancyjnych
producenta. Stosowną umowę podpisano 5
sierpnia br., a datę realizacji zamówienia
wyznaczono do końca listopada 2019 roku.
Jarosław Drozdowski
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Wykonawca
chodnika
w Wolicach
24 lipca br. p.o. Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w
Podgórzynie Andrzej Górzyński wybrał
najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu na budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w
miejscowości Wolice o długości 1,620 km.
Wykonawcą inwestycji jest ﬁrma UL –
DROG pana Piotra Gębali z Mogilna. Na
podstawie zawartego w maju br. porozumienia Gmina Barcin i Powiat Żniński
współﬁnansują zadanie, którego
wartość wynosi 627.244,65 zł.
Jarosław Drozdowski

W Zespole Szkół w Barcinie trwa
obóz sportowy kadry młodzików i
młodziczek Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
Od 17 do 26 sierpnia br. w Zespole
Szkół w Barcinie trwa obóz sportowy
kadry młodzików i młodziczek
Podlaskiego Okręgowego Związku
Tenisa Stołowego. Zajęcia prowadzi
trener Wojciech Kowal z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
Barcin. Młodzi sportowcy przebywają na Pałukach pod opieką
Prezesa POZTS Jerzego Mazura i
trenera kadry młodzików POZTS
Tadeusza Zdzienickiego. W programie sportowo-rekreacyjnym obozu
zorganizowanego przez Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o.
znajdują się treningi przedpołudniowe i popołudniowe, zajęcia na
basenie, sparingi i zajęcia teoretyczne. W szkoleniu uczestniczą
młode utalentowane tenisistki z Gminy Barcin Zoﬁa Ratajczak Julia Ratajczak, Vanessa Fidala i Zuzanna
Kwaśniewska oraz zawodnicy
BOSiR/ULKS Barcin.
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