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Dokończenie na str. 2

Koncertowe lato

Lato powoli dobiega końca, a 
co za tym idzie i plenerowe impre-
zy Miejski Dom Kultury przenosić 
będzie pod dach. Tegoroczne wa-
kacje obfitowały w różnego ro-
dzaju spotkania z muzyką. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Był 
blues, rock, country, operetka ale 
nie tylko albowiem mogliśmy poś-
miać się także podczas występu 
Kabaretu z Konopi.  Każdy letni 
weekend niósł mieszkańcom Bar-
cina i okolic kolejną propozycję. 
Gminę Barcin odwiedzili: Paweł 
Bączkowski z zespołem, The Ge-
nada Band, Mirosław Niewiado-

mski, Bartosz Kuczyk, Kordian 
Kacperski, aktorzy Teatru „Hals” z 
Gdyni, JJL Trio, Wałecki & Tios-
kow, Jacek Dewódzki z zespołem. 
Dom kultury koncertował na par-
kingu przed halą widowiskowo 
sportową, nieopodal kościoła 
przy ulicy Mogileńskiej 7 jak i nad 
rzeką Noteć. Jeden z koncertów 
zorganizowano także w pięknych 
okolicznościach przyrody parku w 
Piechcinie.Repertuar jaki dobie-
rany był przez organizatorów na 
tegoroczne lato był lekki, łatwy i 
przyjemny.

Krajobraz jak 
po bitwie
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Skutki sierpniowych nawałnic
Dwie sierpniowe nawałnice jakie 

przeszły przez nasze województwo, 
czarnymi literami zapisały się w histo-
rii zwłaszcza naszego najbliższego 
regionu. Wichura wywołała nie-
odwracalne szkody. W regionie wsku-
tek nawałnicy powalonych i zniszczo-
nych zostało 15 tys. ha drzew. Kilka-
dziesiąt miejscowości w regionie zo-
stało odciętych od świata, bo prze-
walone konary zatarasowały drogi i 
tory kolejowe na wiele godzin, zer-
wały linie energetyczne. To spowo-
dowało znaczne utrudnienia. Nawał-
nica trwała zaledwie kilka godzin - 
usuwanie strat, jakie wyrządziła, pot-
rwa kilka tygodni, a nawet miesięcy. 
”Zakaz wchodzenia do parku - zagro-
żenie życia” - taka kartka cały czas wi-
dnieje na bramie zespołu pałacowo-
parkowego w Lubostroniu. Wię-
kszość drzew uległa zniszczeniu lub 
ich stabilność została naruszona. - 
Około 50 proc. drzewostanu nie ist-
nieje. Zdjęcia prezentują tylko nie-
które miejsca, które mimo upływu 
czasu i intensywnej pracy między 
innymi strażaków i żołnierzy nadal 
przypominają o tamtych dramaty-
cznych wydarzeniach.
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Wizyta studyjna bibliotekarek ze Śląska

W piątek 11  s ierpnia 2017 r .  w 
barcińskiej bibliotece gościliśmy 
bibliotekarki z Domu Oświatowego 
Biblioteki Śląskiej, panie Ewę Muc i 
Anastazję Hadyna. W tym roku Dom 
Oświatowy zainaugurował realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Pola 
widzenia książki”. Projekt zakłada 
realizację warsztatów, akcji miejskich 
i wycieczek, których osią jest litera-
tura. Pozwala na propagowanie idei 
biblioteki aktywizującej czytelników i 
angażującej ich w twórcze obco-
wanie z literaturą. Wśród działań 
realizowanych w ramach projektu 
zaplanowano także wykonanie 
mobilnej wystawy prezentującej róż-
norodne sposoby pracy z literaturą. 
Wystawa ta w ramach współpracy 
trafi we wrześniu do barcińskiej 
biblioteki. Jest to dla nas duże wyróż-
nienie. Nasi goście nie tylko opo-
wiadali o założeniach projektu, ale 
również o Bibliotece Śląskiej, która 
promuje nowoczesny model biblio-
teki otwartej, nawiązujący do skandy-
nawskich koncepcji, zgodnie z który-
mi lektura książki staje się jednym z 
działań prowadzących do uwrażli-
wiania na sztukę. Panie zwiedziły 
także barcińską bibliotekę oraz zapo-
znały się z naszą pracą.

Grażyna Szafraniak

Podróże małe i duże 
nie tylko w literaturze 
– zainaugurowane 

16 sierpnia 2017 roku w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie 
kursem korzystania z różnych form 
książki oraz obsługi nowoczesnych 
aplikacji rozpoczęliśmy spotkania w 
ramach projektu „Podróże małe i 
duże nie tylko w literaturze”. Przed-
sięwzięcie dofinansowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu 
„Partnerstwo dla książki”. Pomimo 
niesprzyjających warunków atmosfe- 
znaleźć i zare-zerwować hotel.

rycznych do biblioteki dotarło sześć 
osób. W kameralnych warunkach i 
sympatycznej  atmosferze Anna 
Popielarz-Olszak oraz Maciej Ga-
wroński opowiadali o tym, że można 
czytać książki nie tylko w tradycyjnej 
papierowej formie, ale również za po-
mocą aplikacji mobilnych. Szcze-
gólnie w czasie podróży, kiedy zwra-
camy uwagę na ciężar bagażu. Ze-
brani zapoznali się z cyfrową biblio-
teką „Wolne lektury”, dowiedzieli się 
co to jest i jak działa „Ibuk libra” oraz 
jak pobrać i  korzystać z aplikacji 
„Legimi”. Uczestnikom warsztatów 
zostały również przedstawione 
aplikacje mobilne przydatne podczas 
planowania i w trakcie podróży. 

Kursantom podobało się to, iż sami 
mogli przećwiczyć i sprawdzić roz-
kłady jazdy różnych środków trans-
portu,  kupić  bi let ,  czy znaleźć i 
zarezerwować hotel.

Moja pierwsza półka na książki
18 sierpnia 2017 roku w Oddziale 

dla dzieci  i  młodzieży Bibl ioteki 
Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbyły się kolejne wakacyjne zajęcia 
pt. „Moja pierwsza półka na książki”. 
Zajęcia rozpoczęły się od spotkania z 
stolarzem Panem Ewarystem Popie-
larzem z Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego Wikmar Marek Mikulski, 
który pokazał dzieciom jak należy z 
pojedynczych elementów złożyć pół-
kę oraz jakich narzędzi należy do tego 
użyć. Następnie dzieci malowały, 
oklejały, ozdabiały naklejkami i pie-
czątkami podpórki i deskę z której 
złożyły własnoręcznie półki na ksią-
żki. Na zakończenie spotkania dzieci 
zostały nagrodzone drobnymi upo-
minkami rzeczowymi i wzięły udział 
w nagraniu filmu z dzisiejszych zajęć. 
Zajęcia zorganizowane były w ra-
mach projektu „BĄDŹ COOL – CZY-
TAJ!”. Projekt ten został dofinan-
sowany przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Partnerstwo dla książki”.

Justyna Pałka
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W tenisa nocą
Za nami nocny turniej tenisowy 

mikst, który odbył się 19.08.2017 
na orliku przy SP 2. W zdrowej ry-
walizacji wzięło udział 6 graczy, 
którzy jak widać na zdjęciach ba-
wili się doskonale. Na zakończenie 
organizator przygotował pu-
chary, nagrody rzeczowe oraz po-
częstunek w postaci grilla. Wyniki 
z tego wydarzenia dostępne są na 
stronie internetowej Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzię-
kujemy i zapraszamy do śledzenia 
naszej strony.

Turniej Dzikich Drużyn dla Młodzieży 
W czwartek 27 lipca na orliku 

przy Gimnazjum w Barcinie odbył 
się Turniej Dzikich Drużyn dla Mło-
dzieży. Mimo niekorzystnych wa-
runków pogodowych, w turnieju 
udział  wzięło 15 zawodników 
podzielonych na cztery zespoły. 
Mecze rozgrywane były na małe 
bramki i trwały 15 minut. We wszy-
stkich meczach padło 68 bramek 
co daje bardzo wysoką średnią 
ponad 11 bramek na spotkanie! Z 
kompletem zwycięstw turniej 
wygrał zespół FC Banany repre-
zentowany przez Michała Gro-
chala , Wiktora Andrysiewicza i 
Krystiana Kuźnika. Można więc 
powiedzieć, że chłopcy obronili ty-
tuł, gdyż zespół w tym samym 
składzie okazał się zwycięzcami 
Piłkarskiego Turnieju na Powitanie 
Lata rozgrywanego w czerwcu. 

Piotr Grochowiak pobiegł po rekord !
Zakończyliśmy pierwszą edycję 

akcji dla miłośników biegania i Nordic 
Walking pod hasłem „Idę i biegnę po 
rekord”. Trwała ona od stycznia do 
końcówki lipca. Jej celem było zachę-
cenie do aktywnego spędzania czasu 
wolnego poprzez rywalizację i zachę-
cenie do odwiedzania Stadionu Miej-
skiego w Barcinie. Do zabawy, pole-
gającej na przebiegnięciu jak najwię-
kszej i lości kilometrów na bieżni 
stadionu, przystąpiło 18 osób, które 
łącznie przebiegły 2887,45 ki lo-
metrów! Najwytrwalszy okazał się 
Piotr Grochowiak, który przebiegł 
1015 km podczas 75 wizyt na stadio-
nie, druga lokata przypadła Remi-
g iuszowi  Paszkiet  –  633 km (65 
wizyt), a trzecia Piotrowi Smyk – 583 
km (54 wizyty).  Wręczenie nagród, z 
uwagi na okres urlopowy i pełnię 
sezonu biegowego zaplanowano 
podczas V Edycji Biegów Ulicznych 
„ O S H E E  B a r c i n  B i e g a ”  w  d n i u 
23.09.2017.

Gry i zabawy
17.07.2017 BOSiR Barcin w ramach 

wakacji, zorganizował gry i zabawy 
sportowe na świeżym powietrzu w 
Piechcinie. Dzieci miały okazję spra-
wdzić się w takich zabawach jak sla-
lom z piłką, wyścigi z woreczkami, pił-
ka i skakanka, hokejowe zmagania, 
rzut do celu podaj piłkę oraz wiele 
innych. Na koniec każdy uczestnik 
otrzymał słodką niespodziankę, na-
grodę oraz dyplom za udział.

9
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22 Mała Liga Mistrzów - II Turniej Bzyków

Drugi turniej wakacyjnej piłki 
nożnej z okazji XXII edycji Małej Ligi 
Mistrzów rozegrali młodzi adepci 
futbolu z kategorii wiekowej Bzyków 
(rocznik 2010-2012)! Tym razem do 
wspólnej zabawy przystąpiła grupa 
dziesięciu piłkarzy, która została 
podzielona na pięć ekip!  Wśród 
wszystkich najlepiej poradzili sobie 
gracze ubrani w czerwone trykoty, 
którzy przyjęli nazwę Manchester 
United -  w składzie: Mikołaj  Pie-
traszko oraz Norbert Nowak! Odnieśli 
oni komplet zwycięstw i mało tego - 
w czterech rozegranych przez siebie 
meczach nie stracili ani jednej bramki! 
W przeprowadzonym konkursie 
rzutów karnych na sam koniec zma-
gań, najlepiej poradził sobie Wiktor 
Niedbalski.

VII Otwarty Turniej Darta 301
22 lipca 2017r. od godziny 16:30 na 

S t a d i o n i e  M i e j s k i m  w  B a r c i n i e 
rozgrywany był VII Otwarty Turniej 
"Darta 301" o Puchar Prezes Bar-
cińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 
Pani Leny Patalas.  W rywalizacj i 
udział wzięło jedenastu graczy. W 
tym urlopowym okresie znaczna 
grupa darterów z Barcina i okolic nie 
mogła być obecna. Fakt ten wyko-
rzystali gracze przyjezdni - głównie ze 
Żnina, którzy zdominowali zawody. 
Po kilku słowach otwarcia i  loso-
waniu, wszyscy zostali rozstawieni w 
drabince turniejowej - podwójnego 
K.O. dla szesnastu graczy.. W tur-
nieju, który trwał bardzo długo oglą-
daliśmy wiele pasjonujących poje-
dynków. Do jednego z najdłuższych i 
najciekawszych należała rywalizacja 
pomiędzy Łukaszem Gilem, a Micha-
łem Przymusińskim - mecz trwał 
blisko 75 minut! Tytuł sprzed ponad 
miesiąca obronił Przemysław Gil ze 
Żnina. Tuż za nim uplasowali  s ię 
kolejno.. Jacek Czernichowski (Żnin), 
Damian Kaśków (Piechcin) oraz 

Michał  Przymusińsk i !  P ierwsza 
czwórka otrzymała okazjonalne sta-
tuetki oraz wejściówki na basen. Na-
grodę dodatkową - podwójną wej-
ściówkę na krytą pływalnie w Bar-
cinie, otrzymał Karol Przybylski, który 
ugrał najwyższy wynik w trzech rzu-
tach - high score!
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Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i 
usytuowana centralnie względem du-
żych 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 jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, 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 -zamie-
szkuje 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 Piech-
cin 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 zurbanizo-
wane -  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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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  

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. 784-
178-170 

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

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 

Vademecum 
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Dodatkowi policjanci na lato

Komenda Wojewódzka Policji w 
Bydgoszczy oddelegowała do Gminy 
Barcin czterech dodatkowych poli-
cjantów, którzy pełnić będą służbę 
patrolową w okresie letnim. Z fun-
kcjonariuszami i Zastępcą Komen-
danta Komisariatu Policji w Barcinie 
asp. sztab. Romanem Kaczmarkiem 
spotkali się Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak i Komendant Straży Miejskiej 
Waldemar Polanowski. Policjantom 
rozpoczynającym wakacyjną służbę 
w Barcinie życzono sukcesów i wy-
trwałości oraz wręczono samorzą-
dowe zestawy promocyjne. Lokalny 
samorząd zabezpiecza zakwatero-
wanie i finansuje koszty wyżywienia 
funkcjonariuszy. Współpraca podjęta 
na zasadach takich, jak w latach po-
przednich ma poprawić bezpieczeń-
stwo mieszkańców i turystów w mie-
ście i gminie Barcin.

Jarosław Drozdowski

Zbiórka krwi w Barcinie
3 sierpnia br. odbyła się w Barcinie 

zbiórka krwi. W specjalistycznym 
ambulansie do pobrania krwi zare-
jestrowano 27 osób, z których 21 ho-
norowych dawców oddało 9,450 litra 
krwi. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Bydgoszczy dzię-
kują wszystkim osobom oddającym 
krew – bezcenny lek ratujący życie. 
Kandydat na dawcę lub dawca krwi 
powinien: w ciągu doby poprze-
dzającej oddanie krwi wypić około 2 
litrów płynów, być wyspanym i wypo-
czętym, spożyć lekki posiłek, w miarę 
możliwości wyeliminować z diety 
tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, 
ograniczyć palenie papierosów, nie 
pić alkoholu, być zdrowy i nie może 
posiadać objawów przeziębienia.  

Kolejny pobór krwi w Barcinie odbę-
dzie się 2 listopada 2017 roku przy 
kościele pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.rckik-bydgosz-
cz.com.pl

Jarosław Drozdowski

2

Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie 
Gmina Barcin zleciła spółce jawnej 

W O D - B U D  z  M o g i l n a  b u d o w ę 
kanalizacji deszczowej w Barcinie 
przy ul. 4 Stycznia. Łączna wartość 
robót budowlanych i nadzoru inwes-
torskiego wynosi 550.600,00 zł. 27 
lipca 2017 roku Burmistrz Barcina 
Michał  Pęziak i  Skarbnik  Gminy 
Bernadeta Chojnacka podpisali umo-
wę o wartości 541.200,00 zł z firmą 
WOD-BUD Zbigniew Bleja, Piotr 

Jankowski, Anna Bleja Sp. J. z sie-
dzibą w Mogilnie na budowę kana-
lizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 
4 Stycznia. Zadanie obejmuje wyko-
nanie kolektora deszczowego, odwo-
dnienia liniowego, wlotu ulicznego, 
separatora  o le ju  lamelowego i 
wylotu z klapą zwrotną. Realizacja 
prac przy targowisku miejskim pot-
rwa do 29.09.2017 r. Pełnienie na-
dzoru inwestorskiego nad budową 

kanalizacji deszczowej zlecono za 
9.400,00 zł  firmie Biuro Obsługi 
Inwestycji SUN PROJECT Rafał Cho-
miuk z Niemcza. Funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie 
robót sanitarnych pełnić będzie Ja-
cek Zalejski.

Jarosław Drozdowski

Roboty drogowe w Barcinie i Piechcinie
Pod koniec lipca 2017 roku podpi-

sano umowy na przebudowę ulic 
LWP i Słowackiego w Barcinie oraz 
wykonanie nakładek bitumicznych w 
ciągu ulic Gazowej i Ogro-dowej w 
Piechcinie o łącznej wartości 306.-
831,57 zł. Firma PKK-BUD Przemys-
ław Kawka z Barcina przyjęła do 
wykonania roboty polegające na 
kompleksowym zagospodarowaniu 
terenu wzdłuż ul. LWP w Barcinie. 
Zadanie o wartości 192.000,00 zł 
obejmuje budowę miejsc postojo-
wych z kostki brukowej betonowej w 
pasie drogowym, łącznie z oświet-
leniem i zagospodarowaniem tere-
nów zielonych. Do 30 września br. 
powstanie 46 stanowisk, w tym 4 dla 
osób niepełnosprawnych, 8 słupów 
oświetleniowych oraz wykonane 
zostaną nasadzenia drzew, krzewów 
liściastych i iglastych, pnączy i traw-

ników. Firma Dom-Bruk Paweł Doma-
gała z Januszkowa przyjęła do wyko-
nania roboty polegające na przebu-
d o w i e  c z ę ś c i  d r o g i  g m i n n e j  n r 
130718C. Przedmiot zamówienia 
obejmuje budowę chodnika (traktu 
spacerowego) w ciągu ul. Słowackie-
g o  w  B a r c i n i e .  Z a  4 1 . 8 8 1 , 5 0  z ł 
powstanie chodnik o długości 125 m i 
szerokości 2,2 m ograniczony obu-
stronnie obrzeżem betonowym. 
Łączna powierzchnia utwardzenia 
wynosi 280 m2. Na realizację zadnia 
wykonawca ma 30 dni. Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych „INO-
DROG" Spółka z o. o. z Inowrocławia 
podjęło się wykonania za 72.950,07 zł 
nakładek bitumicznych w ciągu ulic 
Ogrodowej i  Gazowej na terenie 
Piechcina. Prace na ul. Ogrodowej 
obejmują wykonanie nakładki na 
odcinku o długości 100 m i szerokości 

5 m i istniejącym parkingu, 4 zjazdów 
oraz 2 zatok postojowych z 5 miej-
scami parkingowymi. Nawierzchnia 
ul. Gazowej ulepszona zostanie na 
odcinku o długości 122 i szerokości 3,5 
m łącznie z 1 wjazdem. Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realiza-
cją inwestycji zlecono za 10.282,00 zł 
firmie Biuro Usług Budowlanych 
Maciej Polcyn z Łabiszyna. Komple-
ksowe zagospodarowanie terenu 
wzdłuż ul. LWP w Barcinie, przebu-
dowa ul. Gazowej oraz budowa ul. 
Ogrodowej w Piechcinie realizowane 
są w ramach Budżetu obywatel-
skiego w Gminie Barcin w 2017 roku.

Jarosław Drozdowski

Sprzedaż działki w Barcinie
10 sierpnia 2017 roku odbył 

się przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej 
o powierzchni 0,1563 ha po-
łożonej przy ul. Pakoskiej w Bar-
cinie (tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe). Atrakcyjna dział-
ka zlokalizowana jest przy dro-
dze wojewódzkiej nr 254 na 

obrzeżach parku miejskiego po-
między supermarketami MILA 
a TESCO. Cenę wywoławczą 
ustalono na 600.000,00 zł. W 
licytacji uczestniczyło sześć 
osób. Nieruchomość nabył pan 
Andrzej Cieślak za 792.000,00 
zł netto. Aktualnie prowadzone 
są czynności zmierzające do 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrze-
nnego w celu przeznaczenia 
terenu działki pod zabudowę 
usługową.

Jarosław Drozdowski
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Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia

Marzena Wolska, Izabella Forgiel, 
Grażyna Łysy, Lucyna Taraska, Kata-
rzyna Wachowska i Alicja Huszcza z 
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Barcinie  przebywal i  na 
szkoleniu językowo – metodycznym 
w Oksfordzie. Nauczyciele dosko-
nalili swoje kompetencje językowe, 
metodyczne, kulturowe i komuni-
kacyjne w ramach projektu „Nauczy-
ciel z pasją inspiracją dla ucznia”, 
który uzyskał dofinansowanie z UE w 
wysokości 44701,52 PLN. Cele proje-
ktu „Nauczyciel z pasją inspiracją dla 
ucznia” obejmują:
  podnoszenie kwal ifikacj i 

nauczycieli w zakresie poziomu 
języka angielskiego,  metodyki 
nauczania, zastosowania techno-
logii informacyjno – komunika-
cyjnych w procesie dydaktycz-
nym,

  rozwinięcie kompetencji: 
międzykulturowych, komunikacji i 
pracy w grupie, kształtowanie 
postawy tolerancji,

  podnoszenie kompetencji 
kadry zarządzającej w zakresie 

poziomu językowego w celu zwię-
kszenia  efektywności  w poszu-
kiwaniu partnerów do współpracy 
międzynarodowej, realizację tej 
współpracy z instytucjami zagrani-
c z n y m i  i  w ł ą c z e n i a  m o b i l n o ś c i 
zagranicznej do długofalowej euro-
peizacja placówki,
  podnoszenie poziomu języ-

kowego nauczycieli przedmiotów 
innych niż języki obce, w celu 
przełamania bariery językowej i 
lęku przed współpracą międzyna-
rodową,

  poprawa oferty edukacyjnej 
w celu zwalczania niepowodzeń 
szkolnych,

  poszerzanie wiedzy na temat 
organizacji i funkcjonowania pla-
cówek edukacyjnych w poszcze-
gólnych państwach europejskich 
oraz porównanie swojej wiedzy i 
wymiana doświadczeń z przedsta-
wicielami europejskich placówek 
edukacyjnych,

  podnoszenie znajomości ję-
zyka angielskiego celem przygoto-
wania uczniów z  terenów wiej-

skich do lepszego funkcjonowania 
we współczesnym świecie i zapo-
bieżeniu ich społecznemu wyklu-
czeniu w myśl założeń Europej-
skiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.

Jarosław Drozdowski

Dowóz i odwóz 
uczniów

W roku szkolnym 2017/2018 do-
wóz i odwóz uczniów z terenu miasta 
i gminy Barcin do szkół na podstawie 
imiennych biletów miesięcznych oraz 
na basen zlecono Kujawsko-Pomor-
skiemu Transportowi Samochodo-
wym S.A. z siedzibą we Włocławku. 
Dowozem objęci są uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz 
dzieci  z „zerówki”.  Dzieci  zape-
wnione będą miały miejsca siedzące i 
opiekę. Za wykonanie przedmiotu 
umowy zamawiający zapłaci wyko-
nawcy wynagrodzenie brutto w kwo-
cie 199.650,84 zł.

4

Przebudowa drogi gminnej Pturek – Józefinka 

W 2016 roku Gmina Barcin pod-
pisała umowy na przyznanie po-
mocy ze środków EFRROW w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
oraz wykonawstwo przebudowy 
drogi gminnej nr 130313C Pturek – 
Józefinka. Na realizację inwestycji 
Samorząd Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego przeznaczył 
507.811,00 zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Zaprojektowania i 
przebudowy drogi gminnej nr 
130313C Pturek – Józefinka pod-
jęło się za 1.299.999,98 zł Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 

„INODROG" Spółka z o. o. z Ino-
wrocławia. Zamówienie obejmo-
wało opracowanie dokumentacji, 
pełnienie nadzoru autorskiego 
przez autora projektu i wykonanie 
robót budowlanych. Pełnienie na-
dzoru inwestorskiego zlecono za 
5.300,00 zł firmie Biuro Usług Bu-
dowlanych Maciej Polcyn z Łabi-
szyna. 1 sierpnia 2017 roku ode-
brano prace związane z przebudo-
wą drogi  gminnej  nr  130313C 
Pturek – Józefinka o długości 3,44 
km. W spotkaniu uczestniczyli 
Kierownik referatu Teresa Grabo-
wska, specjalista ds. dróg Jacek 
Staszak, inspektor nadzoru Maciej 
Polcyn i kierownik budowy Marcin 
Mozgowiec. Celem operacji jest 
poprawa życia mieszkańców po-

przez poprawę standardu drogi i 
ułatwienie dojazdu do świetlicy 
wiejskiej.

Jarosław Drozdowski

Boisko do 
siatkówki 
plażowej

Gmina Barcin zleciła firmie PKK-
BUD Przemysław Kawka budowę 
kompleksowego boiska do siatkówki 
plażowej przy ul. Wierzbowej w Bar-
cinie. Zadanie o wartości 22.600,00 zł 
wybrali mieszkańcy miasta w ramach 
budżetu obywatelskiego Gminy Bar-

Dokończenie na str. 5
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wym S.A. z siedzibą we Włocławku. 
Dowozem objęci są uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz 
dzieci  z „zerówki”.  Dzieci  zape-
wnione będą miały miejsca siedzące i 
opiekę. Za wykonanie przedmiotu 
umowy zamawiający zapłaci wyko-
nawcy wynagrodzenie brutto w kwo-
cie 199.650,84 zł.

4

Przebudowa drogi gminnej Pturek – Józefinka 

W 2016 roku Gmina Barcin pod-
pisała umowy na przyznanie po-
mocy ze środków EFRROW w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
oraz wykonawstwo przebudowy 
drogi gminnej nr 130313C Pturek – 
Józefinka. Na realizację inwestycji 
Samorząd Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego przeznaczył 
507.811,00 zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Zaprojektowania i 
przebudowy drogi gminnej nr 
130313C Pturek – Józefinka pod-
jęło się za 1.299.999,98 zł Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 

„INODROG" Spółka z o. o. z Ino-
wrocławia. Zamówienie obejmo-
wało opracowanie dokumentacji, 
pełnienie nadzoru autorskiego 
przez autora projektu i wykonanie 
robót budowlanych. Pełnienie na-
dzoru inwestorskiego zlecono za 
5.300,00 zł firmie Biuro Usług Bu-
dowlanych Maciej Polcyn z Łabi-
szyna. 1 sierpnia 2017 roku ode-
brano prace związane z przebudo-
wą drogi  gminnej  nr  130313C 
Pturek – Józefinka o długości 3,44 
km. W spotkaniu uczestniczyli 
Kierownik referatu Teresa Grabo-
wska, specjalista ds. dróg Jacek 
Staszak, inspektor nadzoru Maciej 
Polcyn i kierownik budowy Marcin 
Mozgowiec. Celem operacji jest 
poprawa życia mieszkańców po-

przez poprawę standardu drogi i 
ułatwienie dojazdu do świetlicy 
wiejskiej.

Jarosław Drozdowski

Boisko do 
siatkówki 
plażowej

Gmina Barcin zleciła firmie PKK-
BUD Przemysław Kawka budowę 
kompleksowego boiska do siatkówki 
plażowej przy ul. Wierzbowej w Bar-
cinie. Zadanie o wartości 22.600,00 zł 
wybrali mieszkańcy miasta w ramach 
budżetu obywatelskiego Gminy Bar-

Dokończenie na str. 5
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cin na 2017 rok. Inwestycja polega na 
b u d o w i e  b o i s k a  o  n a w i e r z c h n i 
piaszczystej o wymiarach 16,0 x 8,0 m 
z zastosowaniem strefy bezpieczeń-
stwa odpowiednio 3,0 m i  1 ,5 m. 
Zakres prac obejmuje też montaż 
tulei do słupków, ustawienie słup-
ków, zawieszenie siatki, wyznaczenie 
linii boiska specjalnymi taśmami w 
kolorze kontrastującym z nawierz-
chnią. W celu wzmocnienia podłoża 
gruntowego i zabezpieczenia przed 
mieszaniem się piasku z gruntem, wy-
konawca musi ułożyć warstwę geo-
włókniny separacyjno-wzmacniającej 
a dla bezpieczeństwa użytkowników 
zastosować obrzeża elastyczne lub 
betonowe z nakładką elastyczną. Boi-
sko do siatkówki plażowej stanowi 
uzupełnienie kompleksu sporto-
wego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. dr. Stani-
sława Krzysia w Barcinie i w naturalny 
sposób poszerza ofertę imprez i zajęć 
sportowo-rekreacyjnych na starów-
ce.

Jarosław Drozdowski

Dokończenie ze str. 4 Wakacje nad Notecią
W sobotę 12 sierpnia br. Koło Nr 71 

Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Barcinie zorganizowało wakacyjne 
zawody wędkarskie. W konkursie 
spławikowym  uczestniczyło 15 mło-
dych wędkarzy. Zwycięzca otrzymał 
pamiątkowy puchar a dla wszystkich 
uczestników ufundowano nagrody 
rzeczowe. W 2017 roku sponsorami 
zawodów wędkarskich organizo-
wanych w Barcinie dla dzieci i mło-
dzieży są IMAGO – Tomasz Tański, 
Wytwórnia Materiałów Budowla-
nych TELE-STROP-SYSTEM Grze-
gorz, Roman i Maciej Radzikowscy, 
B A G E N T O R Krzysztof, Mariusz i 
Arkadiusz Klucz, KAPRAL-CAR Mar-
cin Kasprzak, Zakład pogrzebowy 
S ł a w o m i r  M a k o w s k i  i  B a n k 
Spółdzielczy w Barcinie. Wakacyjne 
wędkowanie trwało dwie godziny. 
Złowione ryby zważyli i wyniki ogłosili 
Jarosław Drozdowski ,  Andrze j 
Kowalczyk i Tomasz Słomowicz. Na 
podium konkursu stanęli Mateusz 
Burnicki – 3350 pkt, Patryk Burnicki – 
3170 pkt i Leszek Zalewski – 3060 pkt. 

Dalsze miejsca zajęli Jakub Antczak 
(2980 pkt), Piotr Marczak (2650 pkt), 
Szymon Konieczka (1620 pkt), Kata-
rzyna Cudo (1590 pkt) ,  Mikoła j 
Grobelny (1490 pkt), Nadia Popielarz 
(1350 pkt), Jędrzej Koszucki (1280 
pkt), Jakub Wielgórka (1010 pkt), 
Aleksander Tylkowski (890 pkt), Zofia 
Kwiatkowska (880 pkt), Marta Taba-
czyńska (880 pkt) i Laura Popielarz 
(760 pkt). Spławikowy konkurs odbył 
się za zgodą Prezesa Gospodarstwa 
Rybackiego Łysinin sp. z o.o.

Jarosław Drozdowski

Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej Neptun
21.08.2017 r. Gmina Barcin podpi-

sała umowę o przyznaniu pomocy na 
realizację operacji „Budowa ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastru-
ktury rekreacyjnej poprzez zagospo-
darowanie terenu przy stanicy żeglar-
skiej NEPTUN w Barcinie” w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  Cel 
operacji to budowa ogólnodostępnej 
i  n iekomercyjnej  infrastruktury 
rekreacyjnej  poprzez zagospo-
darowanie  terenu przy  stan icy 
żeglarskiej NEPTUN w Barcinie wraz 
z niezbędną infrastrukturą technicz-
ną, co przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności rekreacyjnej gminy 

Barcin, a poprzez to do wzrostu kon-
kurencyjności obszaru LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa. Wartość dofinanso-
wania to: 354.703,00 zł Przedmiotem 
inwestycji jest budowa ogólnodos-
tępnej i niekomercyjnej infrastru-
ktury rekreacyjnej poprzez zagospo-
d arow anie  te re nu przy  s tan icy 
żeglarskiej NEPTUN w Barcinie  wraz 
z niezbędną infrastrukturą techni-
czną. Projekt obejmuje wykonanie: 
ścieżek spacerowych utwardzonych, 
nawiezienie czarnoziemu pod zieleń 
niską -  trawniki ,  zamontowanie 
bramy w ogrodzeniu stanicy, przebu-
dowę ogrodzenia w istniejącym 
slipie, wykonanie boiska do piłki 
plażo-wej,  nasadzenia w formie 
drzew i krzewów, ustawienie ławek 
parkowych i koszy na śmieci, pogłę-
bienie i skorygowanie nabrzeża fra-
gmentu starorzecza Noteci. Część 
działki 184 i 185 (zgodnie z postano-

wieniem RDOŚ) zostanie wygrodzo-
na drewnianym ogrodzeniem. Za 
wygrodzeniem zostanie zamonto-
wana tablica informacyjno-eduka-
cyjna (z logo LGD Pałuki - Wspólna 
Sprawa), zawierająca informacje: 
nazwę i mapę obszaru NATURA 2000 
Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040-
028, siedliska przyrodnicze i gatunki 
będące przedmiotem ochrony, opis 
siedlisk przyrodniczych i  wystę-
pujących w obszarze inwestycji - 3150 
i 6430, znaczenie biocenotyczne 
siedlisk, gatunki inwazyjne. Istniejący 
zbiornik wodny będący fragmentem 
starorzecza zostanie pogłębiony, 
brzegi wyprofilowane z łagodnym 
spadkiem, pozwalającym na zasie-
dlenie naturalną roślinnością szu-
warową i swobodną migrację pła-
zów. W północno-zachodniej części 
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zaplanowano boisko do piłki plażo-
wej z nawierzchnią z piasku płuka-
nego rzecznego.  W ogrodzeniu 
stanicy zamontowana zostanie 
brama wjazdowa. Ogrodzenie syste-
mowe z paneli zgrzewanych pomię-
dzy przedmiotowym terenem i doj-
ściem do kładki zostanie częściowo 
rozebrane i przesunięte w kierunku 
południowym zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. Wzdłuż 
alejek zaplanowano ławki parkowe 
oraz ustawienie koszy na śmieci. Poza 
terenami utwardzonymi zaplano-
wano nawiezienie ziemi i obsianie 
trawą.

Beata Wyszyńska

Wielkie emocje na 
zakończenie wakacji!
Gmina Barcin i Hufiec „Pałuki” 

Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego zapla-
nowali  real izację zadania publi -
cznego „Wielkie emocje na zakoń-
czenie wakacji!”. W okresie od 21 do 
30 sierpnia br. w Harcerskim Ośrodku 
Wypoczynkowym w Smerzynie odbę-
dzie się obóz dla zuchów, harcerzy 
oraz dzieci i  młodzieży niezrzes-
zonych w strukturach ZHP. Organiz-
atorzy zaplanowali wycieczki piesze i 
autokarowe, zajęcia edukacyjne z ro-
botyki, warsztaty fotograficzne i 

spotkania z lokalnymi historykami. 
Koszty realizacji zadania w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego obejmują 
wyżywienie i zakwaterowanie. Gmi-
na Barcin wsparła Hufiec „Pałuki” 
dotacją w wysokości 2500 zł, która 
pozwoli na promowanie walorów 
historycznych i kulturowych regionu.

Jarosław Drozdowski

W dniu 27.07.2016 r. Gmina Barcin 
złożyła na konkurs nr RPKP.10.02.02-
I Z .00-04-026/16,  wniosek o do-
finansowanie projektu „Rozwijanie 
kompetencji kluczowych oraz wspar-
cie uczniów ze specjalnymi potrze-
bami  edukacyjnymi  w szkołach 
podstawowych i gimnazjach z terenu 
gminy Barcin na lata 2017-2018” w 
ramach Działania 10.2 Kształcenie 
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 
10.2.2 Kształcenie ogólne, Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Po długim okresie 
oczekiwania (związanym z przedłu-
żająca się oceną formalno-merytory-
czną) wniosek został wybrany do 
dofinansowania.  Umowę o dofi-
nansowanie projektu podpisano w 
dniu 25.07.2017 r. Wartość dofinanso-
wania – 439101,82 zł (95% wartości 
projektu ogółem) , w tym wkład UE – 
392880,58 zł (85% wartości projektu 
ogółem); wkład własny stanowi 5% 
wartości projektu – 23110,63 zł. Celem 
projektu jest rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów oraz wsparcie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach z terenu gminy 

 �
Barcin wraz z tworzeniem warunków 
do nauczania eksperymentalnego 
poprzez realizację zajęć dydakty-
czno-wyrównawczych, rozwijają-
cych, specjalistycznych, doposażenie 
szkół, w tym pracowni, w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt do realizacji 
zaplanowanych form wsparcia oraz 
podniesienie kwalifikacji /kompeten-
cji  nauczycieli.  Grupa docelowa: 
uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1 
w Barcinie (S P1), Szkoły Podsta-
wowej w Mamliczu (SPM), Gimna-
zjum nr 1 w Barcinie (GB), Gimnazjum 
nr 2 w Piechcinie (GP), dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Barcin i które kwalifikują się do obję-
cia wsparciem, ww. szkoły, nauczy-
ciele gimnazjum (3 osoby). Dzięki 
udziałowi w projekcie uczniowie 
nabędą kompetencje kluczowe, trzy 
szkoły zostaną wyposażone w sprzęt 
TIK (SPM, GB, GP), w GB powstanie 
pracownia fizyczna, doposażona 
zostanie pracowania matematyczna, 
3 szkoły zostaną wyposażone lub 
doposażone w sprzęt niezbędny do 
pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (SPM, GB, 
S P1) a 3 nauczycieli uzyska nowe 
kwalifikacje/nabędzie kompetencji. 

Pro jekt  rea l izowany będz ie  do 
30.06.2018 r. Rekrutacja do projektu 
rozpocznie się 01.09.2017 r., doku-
menty rekrutacyjne będzie można 
składać do 08.09.2017 r .  Uczeń 
będzie mógł skorzystać z jednej lub z 
kilku form wsparcia. Szczegółowe 
informacje i formularze rekrutacyjne 
będą dostępne w szkołach uczestni-
czących w projekcie, w Urzędzie Miej-
s k i m  w  B a r c i n i e  o r a z  z o s t a n ą 
zamieszczone na www.barcin.pl Biu-
ro Projektu znajduje się w Urzędzie 
Miejskim w Barcin, ul. Artylerzystów 
9, 88-190 Barcin, pokój nr 40, tel. 
523834160. 
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cin na 2017 rok. Inwestycja polega na 
b u d o w i e  b o i s k a  o  n a w i e r z c h n i 
piaszczystej o wymiarach 16,0 x 8,0 m 
z zastosowaniem strefy bezpieczeń-
stwa odpowiednio 3,0 m i  1 ,5 m. 
Zakres prac obejmuje też montaż 
tulei do słupków, ustawienie słup-
ków, zawieszenie siatki, wyznaczenie 
linii boiska specjalnymi taśmami w 
kolorze kontrastującym z nawierz-
chnią. W celu wzmocnienia podłoża 
gruntowego i zabezpieczenia przed 
mieszaniem się piasku z gruntem, wy-
konawca musi ułożyć warstwę geo-
włókniny separacyjno-wzmacniającej 
a dla bezpieczeństwa użytkowników 
zastosować obrzeża elastyczne lub 
betonowe z nakładką elastyczną. Boi-
sko do siatkówki plażowej stanowi 
uzupełnienie kompleksu sporto-
wego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. dr. Stani-
sława Krzysia w Barcinie i w naturalny 
sposób poszerza ofertę imprez i zajęć 
sportowo-rekreacyjnych na starów-
ce.

Jarosław Drozdowski

Dokończenie ze str. 4 Wakacje nad Notecią
W sobotę 12 sierpnia br. Koło Nr 71 

Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Barcinie zorganizowało wakacyjne 
zawody wędkarskie. W konkursie 
spławikowym  uczestniczyło 15 mło-
dych wędkarzy. Zwycięzca otrzymał 
pamiątkowy puchar a dla wszystkich 
uczestników ufundowano nagrody 
rzeczowe. W 2017 roku sponsorami 
zawodów wędkarskich organizo-
wanych w Barcinie dla dzieci i mło-
dzieży są IMAGO – Tomasz Tański, 
Wytwórnia Materiałów Budowla-
nych TELE-STROP-SYSTEM Grze-
gorz, Roman i Maciej Radzikowscy, 
B A G E N T O R Krzysztof, Mariusz i 
Arkadiusz Klucz, KAPRAL-CAR Mar-
cin Kasprzak, Zakład pogrzebowy 
S ł a w o m i r  M a k o w s k i  i  B a n k 
Spółdzielczy w Barcinie. Wakacyjne 
wędkowanie trwało dwie godziny. 
Złowione ryby zważyli i wyniki ogłosili 
Jarosław Drozdowski ,  Andrze j 
Kowalczyk i Tomasz Słomowicz. Na 
podium konkursu stanęli Mateusz 
Burnicki – 3350 pkt, Patryk Burnicki – 
3170 pkt i Leszek Zalewski – 3060 pkt. 

Dalsze miejsca zajęli Jakub Antczak 
(2980 pkt), Piotr Marczak (2650 pkt), 
Szymon Konieczka (1620 pkt), Kata-
rzyna Cudo (1590 pkt) ,  Mikoła j 
Grobelny (1490 pkt), Nadia Popielarz 
(1350 pkt), Jędrzej Koszucki (1280 
pkt), Jakub Wielgórka (1010 pkt), 
Aleksander Tylkowski (890 pkt), Zofia 
Kwiatkowska (880 pkt), Marta Taba-
czyńska (880 pkt) i Laura Popielarz 
(760 pkt). Spławikowy konkurs odbył 
się za zgodą Prezesa Gospodarstwa 
Rybackiego Łysinin sp. z o.o.

Jarosław Drozdowski

Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej Neptun
21.08.2017 r. Gmina Barcin podpi-

sała umowę o przyznaniu pomocy na 
realizację operacji „Budowa ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastru-
ktury rekreacyjnej poprzez zagospo-
darowanie terenu przy stanicy żeglar-
skiej NEPTUN w Barcinie” w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  Cel 
operacji to budowa ogólnodostępnej 
i  n iekomercyjnej  infrastruktury 
rekreacyjnej  poprzez zagospo-
darowanie  terenu przy  stan icy 
żeglarskiej NEPTUN w Barcinie wraz 
z niezbędną infrastrukturą technicz-
ną, co przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności rekreacyjnej gminy 

Barcin, a poprzez to do wzrostu kon-
kurencyjności obszaru LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa. Wartość dofinanso-
wania to: 354.703,00 zł Przedmiotem 
inwestycji jest budowa ogólnodos-
tępnej i niekomercyjnej infrastru-
ktury rekreacyjnej poprzez zagospo-
d arow anie  te re nu przy  s tan icy 
żeglarskiej NEPTUN w Barcinie  wraz 
z niezbędną infrastrukturą techni-
czną. Projekt obejmuje wykonanie: 
ścieżek spacerowych utwardzonych, 
nawiezienie czarnoziemu pod zieleń 
niską -  trawniki ,  zamontowanie 
bramy w ogrodzeniu stanicy, przebu-
dowę ogrodzenia w istniejącym 
slipie, wykonanie boiska do piłki 
plażo-wej,  nasadzenia w formie 
drzew i krzewów, ustawienie ławek 
parkowych i koszy na śmieci, pogłę-
bienie i skorygowanie nabrzeża fra-
gmentu starorzecza Noteci. Część 
działki 184 i 185 (zgodnie z postano-

wieniem RDOŚ) zostanie wygrodzo-
na drewnianym ogrodzeniem. Za 
wygrodzeniem zostanie zamonto-
wana tablica informacyjno-eduka-
cyjna (z logo LGD Pałuki - Wspólna 
Sprawa), zawierająca informacje: 
nazwę i mapę obszaru NATURA 2000 
Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040-
028, siedliska przyrodnicze i gatunki 
będące przedmiotem ochrony, opis 
siedlisk przyrodniczych i  wystę-
pujących w obszarze inwestycji - 3150 
i 6430, znaczenie biocenotyczne 
siedlisk, gatunki inwazyjne. Istniejący 
zbiornik wodny będący fragmentem 
starorzecza zostanie pogłębiony, 
brzegi wyprofilowane z łagodnym 
spadkiem, pozwalającym na zasie-
dlenie naturalną roślinnością szu-
warową i swobodną migrację pła-
zów. W północno-zachodniej części 
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zaplanowano boisko do piłki plażo-
wej z nawierzchnią z piasku płuka-
nego rzecznego.  W ogrodzeniu 
stanicy zamontowana zostanie 
brama wjazdowa. Ogrodzenie syste-
mowe z paneli zgrzewanych pomię-
dzy przedmiotowym terenem i doj-
ściem do kładki zostanie częściowo 
rozebrane i przesunięte w kierunku 
południowym zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. Wzdłuż 
alejek zaplanowano ławki parkowe 
oraz ustawienie koszy na śmieci. Poza 
terenami utwardzonymi zaplano-
wano nawiezienie ziemi i obsianie 
trawą.

Beata Wyszyńska

Wielkie emocje na 
zakończenie wakacji!
Gmina Barcin i Hufiec „Pałuki” 

Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego zapla-
nowali  real izację zadania publi -
cznego „Wielkie emocje na zakoń-
czenie wakacji!”. W okresie od 21 do 
30 sierpnia br. w Harcerskim Ośrodku 
Wypoczynkowym w Smerzynie odbę-
dzie się obóz dla zuchów, harcerzy 
oraz dzieci i  młodzieży niezrzes-
zonych w strukturach ZHP. Organiz-
atorzy zaplanowali wycieczki piesze i 
autokarowe, zajęcia edukacyjne z ro-
botyki, warsztaty fotograficzne i 

spotkania z lokalnymi historykami. 
Koszty realizacji zadania w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego obejmują 
wyżywienie i zakwaterowanie. Gmi-
na Barcin wsparła Hufiec „Pałuki” 
dotacją w wysokości 2500 zł, która 
pozwoli na promowanie walorów 
historycznych i kulturowych regionu.

Jarosław Drozdowski

W dniu 27.07.2016 r. Gmina Barcin 
złożyła na konkurs nr RPKP.10.02.02-
I Z .00-04-026/16,  wniosek o do-
finansowanie projektu „Rozwijanie 
kompetencji kluczowych oraz wspar-
cie uczniów ze specjalnymi potrze-
bami  edukacyjnymi  w szkołach 
podstawowych i gimnazjach z terenu 
gminy Barcin na lata 2017-2018” w 
ramach Działania 10.2 Kształcenie 
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 
10.2.2 Kształcenie ogólne, Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Po długim okresie 
oczekiwania (związanym z przedłu-
żająca się oceną formalno-merytory-
czną) wniosek został wybrany do 
dofinansowania.  Umowę o dofi-
nansowanie projektu podpisano w 
dniu 25.07.2017 r. Wartość dofinanso-
wania – 439101,82 zł (95% wartości 
projektu ogółem) , w tym wkład UE – 
392880,58 zł (85% wartości projektu 
ogółem); wkład własny stanowi 5% 
wartości projektu – 23110,63 zł. Celem 
projektu jest rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów oraz wsparcie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach z terenu gminy 

 �
Barcin wraz z tworzeniem warunków 
do nauczania eksperymentalnego 
poprzez realizację zajęć dydakty-
czno-wyrównawczych, rozwijają-
cych, specjalistycznych, doposażenie 
szkół, w tym pracowni, w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt do realizacji 
zaplanowanych form wsparcia oraz 
podniesienie kwalifikacji /kompeten-
cji  nauczycieli.  Grupa docelowa: 
uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1 
w Barcinie (S P1), Szkoły Podsta-
wowej w Mamliczu (SPM), Gimna-
zjum nr 1 w Barcinie (GB), Gimnazjum 
nr 2 w Piechcinie (GP), dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Barcin i które kwalifikują się do obję-
cia wsparciem, ww. szkoły, nauczy-
ciele gimnazjum (3 osoby). Dzięki 
udziałowi w projekcie uczniowie 
nabędą kompetencje kluczowe, trzy 
szkoły zostaną wyposażone w sprzęt 
TIK (SPM, GB, GP), w GB powstanie 
pracownia fizyczna, doposażona 
zostanie pracowania matematyczna, 
3 szkoły zostaną wyposażone lub 
doposażone w sprzęt niezbędny do 
pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (SPM, GB, 
S P1) a 3 nauczycieli uzyska nowe 
kwalifikacje/nabędzie kompetencji. 

Pro jekt  rea l izowany będz ie  do 
30.06.2018 r. Rekrutacja do projektu 
rozpocznie się 01.09.2017 r., doku-
menty rekrutacyjne będzie można 
składać do 08.09.2017 r .  Uczeń 
będzie mógł skorzystać z jednej lub z 
kilku form wsparcia. Szczegółowe 
informacje i formularze rekrutacyjne 
będą dostępne w szkołach uczestni-
czących w projekcie, w Urzędzie Miej-
s k i m  w  B a r c i n i e  o r a z  z o s t a n ą 
zamieszczone na www.barcin.pl Biu-
ro Projektu znajduje się w Urzędzie 
Miejskim w Barcin, ul. Artylerzystów 
9, 88-190 Barcin, pokój nr 40, tel. 
523834160. 
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