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Zespół Artystyczny Don Vasyl & Roma
powstał w 1987 roku – Roma gdyż trzon
zespołu stanowią członkowie legendarnej grupy Roma, która mogła się poszczycić licznymi tournee po całym świecie, w tym koncertami w siedzibie ONZ w
Nowym Jorku oraz w słynnej „Paryskiej
Olimpii”.
Z biegiem czasu Don Vasyl odkrył i wypromował utalentowane Cygańskie
Gwiazdy – Dziani, Wasyl Junior, Liza, Elza,
Carmen, Petro, Endi. Nazwa zespołu
zmieniła się na Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Zespół ma w dorobku
liczne koncerty w kraju i za granicą, częste występy w telewizji. Dyskograﬁa: 3
płyty analogowe, 20 kaset magnetofonowych, 30 płyt CD, zespół zdobył 11
Złotych Płyt.

Autor „Podpalacza” w Barcinie
W ramach programu Dyskusyjne
Kluby Książki realizowanego we
współpracy z Instytutem Książki, 18
kwietnia 2018 roku o godz. 17:00 w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie odbyło się spotkanie z
pisarzem Wojciechem Chmielarzem.
Wzięło w nim udział 28 osób. Wojciech Chmielarz jest autorem pasjonującej serii kryminałów o komisarzu
Mortce -„Podpalacz”, „Farma lalek”,
„Przejęcie”, „Osiedle marzeń”, „Cienie”, cyklu gliwickiego o przewrotnym detektywie Dawidzie Wolskim „Wampir”, „Zombie” oraz oddzielnych powieści i opowiadań. Pochodzi
z Gliwic, obecnie mieszka w Warszawie. Jako dziennikarz zajmował się
tematyką przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i bezpieczeństwa międzynarodowego. Od
kilku lat zawodowo zajmuje się pisaniem powieści. W 2015 roku otrzymał
Nagrodę Wielkiego Kalibru, czyli
najbardziej prestiżowa nagrodę
literacką dla autorów kryminałów. Na
s p o t k a n i u Wo j c i e c h C h m i e l a r z
ciekawie opowiadał o sobie, swoim
życiu i swojej twórczości. Mówił o
tym, jak z dziecka marzącego o detektywistyce wyrósł najpierw
dziennikarz, a potem zawodowy
pisarz. Przedstawił losy swojej
pierwszej niewydanej książki Blizny.
W kilku słowach przedstawił każdą ze
swoich powieści. Zdradził uczestnikom spotkania rąbka tajemnicy o
tym, co napisze w przyszłości. Autor
wyjaśnił, jakie zdarzenia i okoliczności inspirowały go do pisania, jak
powstawały fabuły kolejnych powieści i skąd u niego zamiłowanie do
kryminałów. Mówił o tym co czyta i co
warto czytać. Nie zabrakło pytań
czytelników, na które autor chętnie
udzielał odpowiedzi. Na zakończenie
można było kupić książkę z autografem pisarza.

Renata Grabowska
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Karolina Grochowiak i jej prace w bibliotece
11 kwietnia, jak w każdą drugą środę
miesiąca, w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin otwarta została
kolejna wystawa z cyklu „Artystyczne
prezentacje”, którego celem jest przegląd twórczości artystów pochodzących z gminy Barcin i nie tylko. Tym
razem zebrani na wernisażu goście
obejrzeli prace młodej mieszkanki
Barcina, Pani Karoliny Grochowiak.
Dzięki rozmowie, którą z młodą artystką przeprowadziła Pani dyrektor Grażyna Szafraniak, widzowie zapoznali
się także z historią przygody Pani Karoliny ze sztuką. Potrzeba tworzenia to
stały element życia Pani Karoliny, od
najmłodszych lat szukała ona dla siebie
form wyrazu. W szkole podstawowej
pasją Pani Karoliny stał się haft krzyżykowy, w późniejszym czasie zainteresowała się decoupage. Przez wiele
lat fascynowały ją rysunek i malarstwo,
brakowało jej jednak bodźca, który
skłoniłby ją do spróbowania swoich sił
w tych technikach. Przełom nastąpił w
2016 roku, gdy Pani Karolina dołączyła
do sekcji plastycznej dla dorosłych
prowadzonej przez Panią Adriannę
Marek w barcińskim Miejskim Domu
Kultury. Tu poznała świat pędzli, farb i
pasteli, rozpoczynając tym samym
swoją przygodę z malarstwem i
rysunkiem. Obecnie Pani Karolina nie
tylko uczestniczy regularnie w zajęciach sekcji, tworzy także w wolnych
chwilach w domu. Malowanie, haft,
ozdabianie przedmiotów dają jej
ogromną radość i satysfakcję, pozwalają na oderwanie się od zgiełku dnia,
odreagowanie stresów codzienności.
Wystawa w bibliotece jest pierwszą
solową wystawą Pani Karoliny; wcześniej brała ona udział w wystawach
zbiorowych. W bibliotece podziwiać
można obrazy wykonane pastelami
suchymi i olejnymi, farbami, kredką,
akwarelą oraz wyszyte haftem krzyżykowym, jak również ﬁnezyjnie pomalowane wydmuszki jaj. Tematyka prac to
min. wizerunki zwierząt, martwe natury oraz krajobrazy, w tym widoki ukochanych przez Panią Karolinę Tatr.
Zapraszamy do oglądania wystawy,
naprawdę warto!
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Drogi Polski do Niepodległości w 1918 roku
W piątkowe popołudnie 20 kwietnia
w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Barcin niemal 80 osób zebrało się,
aby wysłuchać prelekcji dr Przemysława
Wójtowicza z bydgoskiej delegatury
Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Drogi
do niepodległości Polski w 1918 roku”.
Wydarzenie, które zainaugurowało
obchody jubileuszu 100-lecia Odzyskania
niepodległości przez Polskę w naszej
gminie, zostało zorganizowane przez
bibliotekę, Stowarzyszenie Ekologiczne
w Barcinie oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Barcinie. Wykładowi
pracownika Instytutu towarzyszył mini
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Przemysława Kantorskiego i
Oskara Kozika. Dr Wójtowicz, posługując
się bogato ilustrowaną prezentacją
multimedialną, przedstawił zebranym
historię odzyskiwania przez Polskę
niepodległości. Był to proces stopniowy,
który rozpoczął już w 1916 roku; za jego
umowne zakończenie uważa się datę 11
listopada 1918 roku. Dzień wcześniej do
Wa r s z a w y d o t a r ł J ó z e f P i ł s u d s k i ,
następnego dnia natomiast Europę
obiegła radosna wiadomość o zakończeniu I wojny światowej - w Compiègne
zawarto układ rozejmowy, pieczętujący
ostateczną klęskę Niemiec. Naród polski
uświadomił sobie w pełni odzyskanie
niepodległości. Nastrój głębokiego
wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.
Niestety, młodemu państwu polskiemu
nie dane było zaznać spokoju - walki
związane z ustaleniem granic trwały jeszcze do 1922 roku. Za najsłynniejszą spośród toczonych wtedy wojen uważa się
wojnę polsko-bolszewicką, warto jednak
pamiętać, że w tym trudnym czasie
trwały także inne, mniejsze konﬂikty
zbrojne, w tym powstanie wielkopolskie
czy mało znane powstanie sejneńskie.
Nie należy także zapominać o plebiscytach, które miały miejsce na Warmii,
Mazurach i Powiślu oraz Górnym Śląsku.
Zebrani w czytelni biblioteki z uwagą
wysłuchali prelekcji dr Wójtowicza. Po
zakończeniu wykładu obdarzyli prelegenta gromkimi brawami, wielu podchodziło do niego z pytaniami. Ponadto,
każdy obecny na spotkaniu otrzymał
przygotowany specjalnie na ten cel folder z krótką historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

4

Sztuka pięknej mowy
Międzygminny Konkurs Krasomówczy pt. „Demostenes” to wydarzenie organizowane wspólnie przez
Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie, Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy im. dr. Juliana
Gerpe w Łabiszynie oraz Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy Barcin im.
Jakuba Wojciechowskiego. W kwietniu
od bywają się eliminacje gminne w
poszczególnych bibliotekach, w maju zaś
konkurs ﬁnałowy. Celem konkursu,
przeznaczonego dla młodzieży szkolnej,
jest zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnowania języka ojczystego oraz rozbudzenie zamiłowania do pięknego, logicznego i sugestywnego mówienia. W Bibliotece Głównej Miasta i Gminy Barcin
eliminacje gminne odbyły się 17 kwietnia.
Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II-III oraz IVVII szkół podstawowych. Występy oce-

niało jury w składzie: Pani Teresa Wilk –
zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Barcinie, Pani Marzena Wolska –
dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie oraz
Pani Zoﬁa Jesionowska – członkini Dyskusyjnego Klubu Książki działającego
przy bibliotece, poetka. W szranki stanęli
uczniowie szkół podstawowych z Barcina i Mamlicza, łącznie 14 osób – 4 dzieci
w pierwszej kategorii wiekowej oraz 10 w
drugiej. Uczestnicy prezentowali teksty
znanych polskich pisarzy oraz utwory
własne. Przy ocenie ich występów jury
brało pod uwagę min.: zrozumienie i
interpretację tekstu, kompozycja
prezentacji , a także kunszt oratorski,
poprawną wymowę, świadome używanie środków ekspresji, pamięciowe
opanowanie tekstu, kontakt ze
słuchaczem. Ze względu na udział w
konkursie członków rodziny Pań Marzeny Wolskiej oraz Teresy Wilk występy
tychże dzieci oceniała pracownica

biblioteki Renata Grabowska. Po zakończeniu występów i burzliwych obradach
jury ogłoszono laureatów i wyróżnionych. W kategorii klas II-III zwyciężył
Maksymilian Nowak, kolejne miejsca
zajęli odpowiednio – drugie Kacper
Madaliński oraz trzecie Agata Cięgotura.
Wyróżniono Nikolę Klawińską. W kategorii klas IV-VII pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Wielgórka. Drugie miejsce
zajął Jan Wolskie, trzecie zaś Karina
Wierzbińska. Wyróżnieniem nagrodzono
troje uczestników – Izabelę suszek, Annę
Ratajczak oraz Annę Broniszewską.
Zwycięzcy obu kategorii będą reprezentować bibliotekę podczas ﬁnału
konkursu, który odbędzie się 8 maja w
Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy , laureatom zaś życzymy
powodzenia na dalszym etapie konkursu.
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Podróż do Indii
W urodziny miesiąca kwietnia pan
Mare k Pi nd ral goś ci ł na s pot k ani u
autorskim, poświęconym Indiom, w
bibliotece w Barcinie. Poznański podróżnik – a także nauczyciel akademicki,
tłumacz, dziennikarz, fotograf, sportowiec, trekker, wegetarianin, społecznik – zaprosił czytelników na wędrówkę
po Indiach. Pięknym słowem, barwnym
slajdem, zasłyszaną anegdotą,
doskonałym zdjęciem i wyszperaną
ciekawostką, opowiedział o Indiach –
państwie położonym w Azji, 7. największym krajem świata pod względem
powierzchni i 2. w liczbie ludności,
ogromnym historycznie, kulturowo,
geograﬁcznie i obyczajowo. Dzięki pasji i
gawędom pana Marka uczestnicy „Klubu
Podróżujących Rodzin” dowiedzieli się o
historii i kulturze Indii, poznali główne lub
wywołujące dreszczyk emocji dzieła
literatury indyjskiej Mahabharatę – hinduistyczny poemat epicki oraz Kamasutrę – traktat na temat seksualności i
sztuki miłosnej. Odwiedziliśmy Bibliotekę Liści Palmowych – zawierającą informacje o losach wszystkich ludzi, Świątynię Tysiąca Szczurów – gdzie czci się
gryzonie, białe szczury uznaje się za
wcielenie bogów, a osoba przez nie
ugryziona jest błogosławiona oraz Pałac
Wiatrów (Hawa Mahal) w Jaipurze
wzniesiony w 1799 roku z czerwonego
piaskowca. Poznaliśmy guru Sai Baba –
hinduskiego mistrza duchowego i
przywódcę religijnego, który uważał się
za reinkarnację Boga oraz Maharadżę
Nawanagaru – Jam Saheb Digvijay Sinhji –
który podczas II Wojny Światowej zapewnił opiekę około tysiącowi polskich
dzieci ewakuowanych z terenu ZSRR.
Fascynująca opowieść pana Marka Pindrala ukazała nam kraj ogromnych kontrastów, przepychu i ubóstwa, tropikalnych plaż i himalajskich ośmiotysięczników, boga Wisznu i hinduizmu, sari i
turbanów, gwarnych bazarów i wpisanego na listę światowego dziedzictwa
UNESCO mauzoleum Tadź Mahal. Niespodzianką przygotowaną przez autora
na zakończenie spotkania był 12 minutowy pokaz zdjęć ilustrowany muzycznie, który miał być kwintesencją skłaniającą uczestników do reﬂeksji i przemyśleń.
Joanna Kujawa-Drozdowska
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„Josela Rakowera rozmowa z Bogiem”
Barcińska publiczność miała okazję uczestniczyć w spektaklu pod
tytułem „Josela Rakowera rozmowa
z Bogiem” w interpretacji Sławomira
Hollanda. Monodram jest bardzo
wymagającym rodzajem sztuki
aktorskiej. Oprócz pamięciowego
opanowania długiego tekstu, aktor
musi postarać się o jego oryginalne
zinterpretowanie. Na scenie jest sam.
Sławomir Holland ukończył Państwową Wyższą Szkołę teatralną we
Wrocławiu. Pracował w zespołach
teatrów warszawskich oraz w
Kielcach i w Bydgoszczy. Nie stroni od
nagrywania audiobooków i dubbingu. Wystąpił w ponad 90 ﬁlmach i
serialach
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Z NASZEJ POCZTY

„Międzynarodowy Dzień Kobiet 2018”
Ach Kobiety i Kobietki
dla Was wszystkich dzisiaj kwiatki
i za seksy i za cnoty,
które mogą dać kobiety
i za noce nieprzespane
i za wszystko co nieznane
Płci przeciwnej nieco innej,
która jednak Was docenia
i dlatego śle Wam pienia
i życzenia przekazuje,
bo potrzebę taką czuje.
Niech Wam spełnią się pragnienia
oto są nasze i moje życzenia.

Czesław Cieślak

Z okazji przejścia na emeryturę
Pani Stanisławy Ciesielskiej
Stasiuniu, koleżanko miła
pamiętam, co żeś dla mnie i „Pogłosu” zrobiła.
O mnie artykuły od początku pisałaś,
a do „Pogłosu” Ty właśnie człon Barcina dodałaś.
był tez czas, że Redaktorom głowy się „wyjałowiły”
I wówczas (ja chory) zwróciłem się do Stasi miłej.
- Stasiu poratuj nasz :Pogłos Barcina”, bo upadnie.
I wówczas sama napisałaś parę artykułów ładnie.
„Pogłos Barcina” przetrwał i dalej istnieje
tak to dzięki Tobie dobrze się dzieje.
Odchodzisz więc na emeryturę nie tylko jako Matrona,
ale również jako osoba dla Barcina zasłużona.
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Gdy Stasia burmistrzową była
ulicę Krzysia utworzyła
doktora medycznych nauk
by nie zginął wśród Pałuk.
(z piosenki o Barcinie)

Czesław Cieślak
(R. Pisz)

zs1barcin.pl

XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym dla gimnazjalistów

22 marca 2018 roku w Starostwie
Powiatowym w Żninie odbył się ﬁnał
XIX Powiatowego Konkursu „Wiedzy
o samorządzie terytorialnym” w kategorii gimnazjów. Zakres tematyczny konkursu obejmował wiedzę
o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, Konstytucji
RP oraz o Powiecie Żnińskim. Celem
konkursu było przybliżenie uczniom
zasad funkcjonowania samorządów
lokalnych oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy o własnym regionie,
jego kulturze, historii i geograﬁi. W
części pisemnej, która trwała 20 minut, 18 reprezentantów z 6 gmin powiatu żnińskiego zmierzyło się z 30
pytaniami. Ten etap konkursu wyłonił
6 najlepszych uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, zap e w n i a j ą c s o b i e u d z i a ł w ﬁna l e
indywidualnym. Dalej ﬁnaliści musieli
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odpowiedzieć na 3 wylosowane
przez siebie pytania. Justyna Kruzel z
klasy III c z Zespołu Szkół w Barcinie
zajęła II miejsce w konkursie indywidualnym. Konkurs drużynowy obejmował sumę punktów uzyskanych
indywidualnie przez wszystkich
członków drużyny z części testowej.
Następnie każda drużyna przedstawiła prezentację multimedialną na
temat „Kształtowanie się powiatu
żnińskiego jako administracji terytorialnej od pierwszych wzmianek do
współczesności”. Reprezentacja
Gminy Barcin w składzie Justyna
Kruzel, Antoni Puzio i Amelia Woźniak
z Zespołu Szkół w Barcinie uzyskała
za prezentację maksymalną ilość 10
punktów i ostatecznie zajęła III miejsce w konkursie drużynowym. Zespół
przygotował do konkursu pan Marek
Kaczmarek. Uczestników konkursu

oceniała komisja konkursowa, której
przewodniczył pan Andrzej Hłond –
Wicestarosta Żniński oraz członkowie: pan Robert Szafrański – Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i
Sportu Rady Powiatu w Żninie oraz
pani Izabela Gronet – Kierownik
Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Żninie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe gratulacje,
natomiast trójka najlepszych uczniów oraz trzy najlepsze drużyny
zostaną zaproszone na sesję Rady
Powiatu w Żninie, w trakcie której
otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy ﬁnału powiatowego pojadą 29
maja na wycieczkę do Warszawy,
gdzie zwiedzą m.in. Sejm RP.

Awans 2018

23 marca 2018 r. w Żnińskim Domu Kultury odbyły
się eliminacje powiatowe
XXIV Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu
Piosenki Awans - 2018 i eliminacje powiatowe XVII
Kujawsko - Pomorskiego
Młodzieżowego Przeglądu
Piosenki Debiut – 2018. W
przesłuchaniu uczestniczyło 47 solistów i 2 zespoły
wokalne. Jury Festiwalu w
składzie: Roman Fieberg
(Kujawsko - Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy), Michalina Kontowicz, Piotr Pryka, przyznało
nagrody naszym uczennicom: Oliwii Szczepaniak z
klasy V I I c - I I miej-sce
(Awans) i Darii Klecha z
klasy III e gimnazjum - III
miejsce (Awans). Opiekunem zdolnych wokalistek jest p. Agnieszka
Korzempa. Zarówno Oliwia
jak i Daria otrzymują stypendium artystyczno - kulturalne Burmistrza Miasta i
Gminy Barcin. Cieszymy się
ich kolejnym sukcesem!

Co to jest mobbing rówieśniczy?
Jak mu skutecznie przeciwdziałać?
- My już wiemy
W dniach 10 i 11 kwietnia br.
uczniowie sześciu klas z naszej
szkoły (VII a, VII b, VII c oraz II
a, II c, II e gimnazjum) wzięli
udział w kreatywnych warsztatach dotyczących przemocy
rówieśniczej, prowadzonych
przez panią psycholog z pracowni proﬁlaktyki „Krokus”. W
pierwszej części zajęć zostaliśmy zapoznani z tym zjawiskiem, mogliśmy odwołać się do
swoich doświadczeń, które nas
spotkały. Dowiedzieliśmy się
jak nazywać konkretnie sytuacje związane z mobbingiem

oraz odpowiednio na nie reagować. W drugiej części warsztatów uświadamialiśmy sobie, jak
czują się osoby prześladowane i
wyszydzane przez innych. Na
zakończenie skupiliśmy się na
szukaniu pozytywnych cech u
swoich rówieśników. Okazało
się, że każdy z nas ma w sobie
coś wartościowego, co powinniśmy dostrzec i pielęgnować.
Dawid Marolewski,
Jakub Stachowiak,
Przemek Osiński,
Jakub Olszak
klasa VII a
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Eliminacje Powiatowego Turnieju Słowa

Dziękujemy!

Rada Rodziców Zespołu Szkół w
Barcinie przy ul. Polnej, chciałaby
podziękować wszystkim rodzicom angażującym się w działalność na rzecz naszej szkoły. Dziękujemy rodzicom, którzy wspierają składkami, tym, którzy zawsze
odpowiadają na nasz apel o pomoc w organizacji imprez – pieką
ciasta, przygotowują pyszne jedzenie, obsługują organizowane
imprezy (Kiermasz Bożonarodzeniowy, Dzień Kobiet, kawiarenki). Kochani, dzięki tej pracy
udało nam się zakupić dwie duże,
miękkie, kolorowe rogówki, które
zostały ustawione na holach parteru i pierwszego piętra. Koszt
rogówek to 6 tysięcy zł. Nie udałoby się to jednak bez Was drodzy
rodzice. Młodzież zaskoczona,
szczęśliwa.

06.04.2018 r. w MDK w Żninie
od był y się Eliminacje Pow iatowego Turnieju Słowa „Słowo
źródłem inspiracji" dla uczniów
klas I - I I I. W konkursie wzięło
udział 42 uczestników. Jury po
wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało: w kategorii klas I
- I miejsce Zuzannie Kwaśniewskiej z klasy I c, wyróźnienie

II Gminny Konkurs Savoir vivre

Przewodnicząca RR
Magdalena Polak
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Antoniemu Mika z klasy I b; w
kategorii klas II – I miejsce Amelii
Bolińskiej z klasy II a; w kategorii
klas III – II miejsce ex aequo Karolinie Mazurek z klasy III a i Melanii
Najkowskiej z klasy III b. Gratulujemy! Laureaci wezmą udział w
Finale Turnieju, który odbędzie się
w czerwcu w Bydgoszczy. Trzymamy kciuki!

W czwartek 12.04.2018r. w
Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Piechcinie odbył się II
Gminny Konkurs „Savoir vivre". W
konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich gminnych
szkół. Zadaniem uczestników było
wypełnienie testu sprawdzającego wiedzę na temat zasad
dobrego wychowania. Miło nam
poinformować, że uczennice

Zespołu Szkół w Barcinie zdobyły
miejsca na podium i wyróżnienie.
W kategorii klas IV - V: Nicola Moritz z klasy V a zdobyła II miejsce, a
Wiktoria Prussak z klasy V a - III
miejsce. W kategorii klas VI - VII:
Wiktoria Bujewska z klasy VI a - II
miejsce, a Jagoda Paszkiet z klasy
VI a – wyróżnienie. Uczennice do
konkursu przygotowała pani Anna Rucińska-Niesyn. Serdecznie
gratulujemy sukcesu!

IV Powiatowy Konkurs KREATYWNOŚĆ RZĄDZI
żliwie dzięki przychylności Pani
Dyrektor Marzeny Wolskiej i sponsora. Cieszy nas, że w konkursie
dzielnie rywalizowała grupa z
naszej szkoły w składzie: Agata
Popielarz, Idalia Kubera, Kuba Olszak, pod opieką p. Eweliny Ziętek.
Drużyna nie uplasowała się na
żadnym z nagradzanych miejsc,
ale swoje wystąpienie z pewnością może zaliczyć do udanych.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że konkurs
przebiegł bez problemów. Dziękujemy wszystkim przybyłym na
konkurs. Zapraszamy do rywalizacji już za rok.
28 marca odbył się w naszej
szkole I V Powiatowy Konkurs
Kreatywności pod nazwą KREATYWNOŚĆ RZĄDZI. W tym roku
tematem przewodnim naszego
konkursu była Woda. Dlaczego?
Nasz mózg składa się w 75
procentach z wody i aby prawidłowo funkcjonował potrzebuje
nawadniania. Bez niego pogarsza
się nasza koncentracja. Regularne
picie wody wpływa pozytywnie na
zdolność uczenia się , która jest
niezbędna w codziennej pracy
oraz zapamiętywaniu. A więc też
w kreatywności naszego organizmu. Dodatkowo – 22 marca
obchodziliśmy Światowy Dzień
Wody. W zmaganiach konkursowych uczestniczyła rekordowa
liczba drużyn - było ich aż 16! Przyjechały do nas trzyosobowe grupy
ze swoimi opiekunami ze szkół z:
Gąsawy, Janowca Wielkopolskiego, Mamlicza, Piechcina,
Żnina, Barcina. Drużyny rywalizowały z sobą w zadaniach wykonywanych przez 60 minut.
Mogły do tego wykorzystać infor-

macje o wodzie, które zebrały i
spisały na dwóch stronach kartki
A4. W przerwach uczestnicy mogli
posilić się smakowitymi kanapkami przygotowanymi przez
nasze Panie z obsługi oraz poznać
się grając w Bingo. Jury, którego
przewodniczącą była p. Grażyna
Łysy – prezes barcińskiego Stowarzyszenia Otwarte Umysły, członkami - licealiści z macierzystego
LO, wyłonili zwycięskie drużyny: I
miejsce i karty podarunkowe po
100 zł. uzyskała drużyna z Janowca Wielkopolskiego w składzie:
Karolina Kopczyńska, Marta Wicińska, Marta Karczewska, II miejsce i karty podarunkowe po 75 zł.
zdobyli: Mariusz Zbylut, Kacper
Filipiak, Miłosz Rolewski – również
ze Szkoły Podstawowej z Janowca
Wielkopolskiego, I I I miejsce i
karty podarunkowe po 50 zł.
należały do: Marii Walczewskiej,
Doriana Wachowiaka i Szymona
Łasut - Balcerzaka ze Szkoły
Podstawowej nr 1 ze Żnina. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom!
Takie wysokie nagrody były mo-

Organizatorzy:
Agata Wojciechowska,
Janusz Wojtkowiak

Zespół redakcyjny:
Iwona Kaczmarczyk,
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak
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Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych
WHAT IS "GUINNESS"?
CO OZNACZA SKRÓT BBC?
WHEN IS THANKSGIVING CELEBRATED?
K T O NA G R A Ł SI N G I E L „S K Y FA L L” PIOSENKĘ PRZEWODNIĄ DO FILMU O
BONDZIE?
WHERE WAS JOHN LENNON BORN?
To tylko przykładowe pytania z jakimi
zmierzyli się uczestnicy szkolnego
Konkursu Wiedzy o Kulturze Krajów
Anglojęzycznych. Młodsi uczestnicy z
klas IV - VI w budynku przy ulicy Artylerzystów oraz starsi, klas V I I, I I - I I I
gimnazjum i licealiści, przy ulicy Polnej. 22
marca, wyposażeni w swoje urządzenia
mobilne z aplikacją czytającą kody QR,
mieli za zadanie najpierw odszukać na
terenie szkoły zaszyfrowanie pytania, a
następnie zapisać na nie odpowiedzi.
Wszystko w wyznaczonym przez
organizatorów, dość krótkim czasie.
Dlatego tak ważnym było zsynchronizowanie zegarków. Na niesamowite
zaangażowanie wskazywała mowa ciała
uczestników - niektórzy przyjmowali
naprawdę ciekawe pozycje, by pytanie
znaleźć i odszyfrować z użyciem czytnika. Z rozmów po zakończonym konkursie wiemy, że taka forma bardzo uczestnikom odpowiadała - zawsze to coś
innego, niż test do napisania w ławce.
Celem nie było jedynie sprawdzić się z
wiedzy. Miała być zabawa, rozbudzenie
ciekawości świata, umiejętność właściwego poszukiwania i wykorzystywania
zdobytych informacji. Najlepiej z tym
wyzwaniem poradzili sobie: spośród 12
uczestników grupy klas IV – VI – Jakub
Balcer VI b - I miejsce, Phillip Dajerling V c II miejsce, Mikołaj Kaczmarek V a - III
miejsce. Spośród 9 uczestników grupy
klas VII, II – III gimnazjum i LO - Amelia
Woźniak III b i Bartosz Halik III a - ex
aequo I miejsce, Arkadiusz Jakubowski III
b - II miejsce, Jakub Dreżewski I LO - III
miejsce. Amelia zasługuje na wyróżnienie
również ze względu na największą ilość
odnalezionych pytań - niewątpliwie poza
znajomością faktów, wykazała się spostrzegawczością i sprytem. Wszystkim
gratulujemy - sądząc po ilości uczniów,
którzy wzięli udział w konkursie, sukcesem było zgłosić się, poświęcić czas,
przyjść i w ogóle spróbować.
Lucyna Taraska
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Kuchenna terapia

26 marca rozpoczęliśmy nowy
cykl zajęć terapii kuchennej pt.
„Samodzielni w kuchni". Fundusze na
zakup pomocy i produktów spożywczych pozyskało stowarzyszenie
Otwarte umysły, w ramach konkursu
ogłoszonego przez Burmistrza
Barcina. W trakcie 12 spotkań grupa
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży wraz z wolontariuszami, będzie uczyć się przyrządzenia prostych

potraw, korzystając z ilustrowanych
planów i przepisów. W czerwcu, po
raz kolejny zorganizujemy Gminny
Konkurs Kulinarny „Smaki Lata”,
podczas którego każdy uczeń niepełnosprawny zaprezentuje, jak radzi
sobie w kuchni. Cykl zajęć rozpoczęliśmy potrawami wielkanocnymi.
Ugotowaliśmy staropolski żur i przyrządziliśmy bagietki z pastą jajeczną.
Julia Kęsicka, klasa II d

Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie
szkół ponadgimnazjalnych
9 kwietnia 2018 roku w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Żnińskiego w badmintonie dziewcząt
i chłopców. Do rywalizacji zgłosiło się
sześć szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespół Szkół
Ekonomiczno - Handlowych w Żninie,
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie,
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie,
Zespół Szkół Niepublicznych w
Gąsawie i Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim.
Rywalizacja odbywała się systemem
do dwóch przegranych. Naszą szkołę
reprezentowali: Marta Kropińska,
Aleksandra Kowalczyk i Mikołaj Trawiński. Świetny występ zanotowała
Marta Kropińska, która po bardzo
dobrej grze i zaciętych pojedynkach
zajęła II miejsce w klasyﬁkacji indywidualnej dziewcząt, a Aleksandra
Kowalczyk XII miejsce. Wśród chłopców dobrze zaprezentował się Mikołaj Trawiński zajmując miejsce V –
VII. Mistrzem Powiatu Żnińskiego w
badmintona drużynowego w kategorii dziewcząt została drużyna
Zespołu Szkół Niepublicznych w
Janowcu Wielkopolskim, a nasze
dziewczęta zdobyły Wicemi-strzostwo. Natomiast w kategorii chłopców zwyciężyła drużyna z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.

Pierwszy dzień wiosny na wesoło

21. marca z okazji pierwszego
dnia wiosny w naszej szkole, w
budynku przy ulicy Polnej, odbyło
się wiele ciekawych inicjatyw.
Nauczyciele wcielili się w rolę
uczniów, a uczniowie na jeden
dzień mogli stać się nauczycielami.
Oprócz tego wiele osób przyszło
ubranych w różne, kolorowe stroje oraz w dwie inne skarpetki z
okazji Dnia Osób z Zespołem Downa. Był również konkurs na najlepszą Marzannę dla klas VII i gimna-

zjalnych, a najciekawszym punktem dnia było bicie rekordów. I to
bardzo różnych! Jeden z nich polegał na zmieszczeniu jak największej liczy uczniów w samochodzie Pana Dyrektora Tomasza
Woźnickiego. Weszło do niego aż
35 osób! To naprawdę dużo. Cały
dzień minął w przyjemnej atmosferze zabawy i radości z nadchodzącej wiosny.
Maria Wolska, klasa I LO
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Młodzi autorzy naszej szkoły o tym,
jak będzie wyglądał świat przyszłości
W listopadzie 2017 roku na języku
polskim uczniowie klas V b, VI a oraz
VI b stali się autorami opowiadań,
których tematem przewodnim była
przyszłość. Wodze fantazji poszybowały ku temu, co nas może czekać.
Trudnością dla autorów było przeanalizowanie tego, co ich wyobraźnia
stworzyła i przelanie swych wizji na
papier. Projekt Zespołu Wydawnictwa „Fida” umożliwił młodzieży
rozwój talentu pisarskiego. Efektem
pracy uczniów jest książka – namacalne dzieło, które wieńczy wysiłek
młodych ludzi. Nasza szkoła może
poszczycić się trojgiem autorów,
których opowiadania zostały zamieszczone w zbiorze pt. „Świat przyszłości”. Marta Korzempa to uczennica klasy V b. Ma niesamowity talent
literacki. Pisze na różne tematy, a w
swojej pracy pokazała nam miłość
do… kotów, to właśnie Shina – kotka

rasy chartreux jest główną bohaterką
jej opowiadania pt. „Przyszłość o
KOTórej nikomu by się nie śniło”, w
którym świadomie zastosowała
zabawę słowem. Pewnie zbyt długo
nie będziemy musieli czekać na
spotkania autorskie, podczas których
kolejki czytelników będą ustawiały
się po autograf Marty. „Jak zostałem
prezydentem?” to tytuł kolejnego
zamieszczonego w zbiorze opowiadania. Jego autorem jest Jakub Krakowiak, również uczeń klasy V b.
Zaprezentował w swym tekście
własną drogę do… prezydentury.
Oczywiście Kuba przedstawia kolejne postulaty programu wyborczego,
które przypadają do gustu społeczeństwu. Może polityka to przyszłość Jakuba? Kto wie, co czas pokaże. Rozwój techniki, kosmos,
międzygwiezdna teleportacja to
tematyka, którą poruszył w swym

opowiadaniu Jan Wolski, uczeń klasy
VI a. Wyzwalanie mieszkańców planet spod ucisku tyranów, poszukiwania nowych źródeł zasilania, walka ze stworami są głównymi celami
wypraw Janka, który uczynił siebie
narratorem opowiadania. Wodze
fantazji przeniosły autora aż do roku
2040. Kto wie, może dzięki wyobraźni
i pomysłom Janka cywilizacja naszej
planety będzie rozwijać się jeszcze
intensywniej, może swobodne
przemieszczanie się w przestrzeni
kosmicznej będzie możliwe szybciej,
niż się tego moglibyśmy spodziewać.
Zachęcam do lektury opowiadań
Marty, Kuby i Janka, którym serdecznie gratuluję publikacji prac i…
czekam na kolejne.

Iwona Szkopiak

15

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
szkół ponadgimnazjalnych
18 kwietnia 2018 roku w I Liceum
Ogólnokształcącym w Żninie odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego
w tenisie stołowym dziewcząt i
chłopców. Do rywalizacji zgłosiło się
siedem szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespół Szkół
Ekonomiczno - Handlowych w Żninie,
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie,
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie,
Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Zespół Szkół Niepublicznych
w Janowcu Wielkopolskim i Zespół
Szkół w Łabiszynie. Rywalizacja
odbywała się systemem do dwóch
przegranych. Naszą szkołę reprezentowali: Marta Kropińska, Paulina
Orłowska, Konrad Wachowski, Radosław Sulecki. Doskonale zaprezentowali się chłopcy z LO w Barcinie
zajmując I miejsce w klasyﬁkacji
zespołowej. Konrad Wachowski zajął
indywidualnie I miejsce, a Radosław
Sulecki uplasował się na pozycji VII VIII. Naszym dziewczętom zabrakło
trochę szczęścia i ostatecznie zajęły
IV miejsce w klasyﬁkacji zespołowej.
Paulina Orłowska zajęła IV miejsce
indywidualnie, a Marta Kropińska
miejsce V - VI.

Patriotyczne
czytanie
W tym roku mija sto lat od czasu,
gdy dla Polski zakończył się okres
zaborów. Właśnie dlatego uczestnicy
III Gminnego Konkursu Pięknego Czytania poproszeni zostali o zaprezentowanie tekstów o tematyce
patriotycznej. Wszyscy, którzy 15
marca 2018r. przybyli do biblioteki
szkolnej mieszczącej się w budynku
przy ul. Polnej Zespołu Szkół w
Barcinie, mogli posłuchać niezwykle
poruszających interpretacji tekstów
Sienkiewicza, Mickiewicza, Kamińskiego czy Beręsewicza. Uczestnicy,
16

reprezentujący wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu naszej
gminy, zmagali się w dwóch kategoriach wiekowych. Popisy uczestników konkursu oceniało jury: p.
Zoﬁa Jesionowska, p. Grażyna Kozłowska oraz p. Teresa Wilk. Pomysłodawczynię i główną organizatorkę
konkursu, p. Joannę Wojtysiak,
wsparły polonistki z Zespołu Szkół w
Barcinie. W kategorii szkół podstawowych (klasy I V -V I) „Mistrzem
pięknego czytania" została Anna
Ratajczak (Szkoła Podstawowa w
Mamliczu), II miejsce zajęła Barbara
Martin (Szkoła Podstawowa w Piechcinie), I I I miejsce - Karina Wierzbińska (Zespół Szkół w Barcinie).
Wyróżniono Agatę Muranty (Szkoła

Podstawowa w Piechcinie) oraz
Jakuba Krakowiaka (Zespół Szkół w
Barcinie).W kategorii gimnazjów i
klas VII - I miejsce zajął Jakub Wojtacki (Szkoła Podstawowa w Piechcinie), II miejsce - Bruno Maciejewski (Zespół Szkół w Barcinie), III
miejsce - Amelia Szewczak (Szkoła
Podstawowa w Piechcinie). Jury
wyróżniło Piotra Marczaka i Emila
Sołtysiaka (Zespół Szkół w Barcinie).
Laureaci trzech pierwszych miejsc
otrzymali karty podarunkowe o
wartości: 100 zł., 75 zł. lub 50 zł. do
wykorzystania w Empiku, a osoby
wyróżnione nagrody książkowe.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i
ich opiekunom.

II Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej
14 kwietnia w Zespole Szkół w
Barcinie, w budynku przy ulicy
Artylerzystów odbył się II Powiatowy
Przegląd Piosenki Angielskiej 2018 dla
uczniów klas I - I I I Szkoły Podstawowej. Patronat nad konkursem
objął Starosta Powiatowy w Żninie.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 30
uczestników, którzy reprezentowali
utwory w języku angielskim. Wykonawcy wykazali się ogromną znajomością języka angielskiego oraz
wspaniałymi umiejętnościami wokalnymi. Ruch sceniczny i odwaga uczniów była doceniana gromkimi
brawami. Jury w składzie: Anna
Andrzejewska – językoznawca,
Bernard Pyrzyk – artysta - muzyk,
Edyta Szóstak - Ławińska, która reprezentowała Starostwo Powiatowe
w Żninie, miało trudny orzech do
zgryzienia przy typowaniu miejsc
oraz wyróżnień. Ostateczne wyniki
kształtują się w następujący sposób:

Kategoria klas I
I miejsce - Zuzanna Kwaśniewska
(Zespół Szkół w Barcinie – klasa I c)
II miejsce - Aleksandra Kaczmarek
(Zespół Szkół w Barcinie – klasa I a)
III miejsce - Natalia Abramowska i
Laura Hemmerling (Zespół Szkół w
Barcinie – klasa I b)
wyróżnienie - Jeremiasz Łabędzki
(Zespół Szkół w Barcinie – klasa I c)
Kategoria klas II
I miejsce - Amelia Bolińska (Zespół
Szkół w Barcinie – klasa II a)
II miejsce - Zuzanna Nawrocka (Zespół Szkół w Barcinie – klasa I I a)
III miejsce - Justyna Sudoł (Zespół
Szkół w Barcinie – klasa II a)
Kategoria klas III
1. Melania Najkowska (Zespół Szkół w
Barcinie – klasa III b)
2. Gabriela Kaniuka (Zespół Szkół w
Barcinie – klasa III c)

wność językową i wyraz artystyczny
otrzymała uczennica naszej szkoły
Karolina Mazurek z klasy I I I a.
Nauczyciele językowcy, którzy
przygotowali uczniów do występu:
Natalia Murawska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie, Joanna Trzcińska - Szkoła Podstawowa w Mamliczu, Małgorzata Sołtys - Szkoła
Podstawowa w Łabiszynie, Magdalena Mikuła – Szweda - Szkoła Podstawowa w Piechcinie, Elżbieta Kwiatkowska - Zespół Szkół w Barcinie.
Organizatorami I I Powiatowego
Przeglądu Piosenki Angielskiej 2018
dla klas 1 - III szkoły podstawowej
były panie z Zespołu Szkół w Barcinie:
Elżbieta Kwiatkowska, Iwona Goździk, Olga Nowicka, Anita Rzepka,
Renata Dziurzyńska, Jolanta Gołębiewska. Dziękujemy sponsorom za
wsparcie w organizacji przedsięwzięcia.

Nagrodę specjalną Grand Prix za
oryginalność wykonania, popra-
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Piotr na Gali Laureatów
9. kwietnia, wspólnie z wicedyrektorem Tomaszem Woźnickim,
miałam przyjemność uczestniczyć w
uroczystej Gali Laureatów Konkursów
Kuratora w Bydgoszczy. Zostaliśmy
tam zaproszeni jako nauczyciele Piotra
Marczaka, który był jednym z głównych
bohaterów tego spotkania. Już wcześniej na stronie szkoły ukazała się
informacja, że Piotr jest tegorocznym
podwójnym Laureatem Konkursów
Kuratora z Matematyki i z Fizyki. Piotr,
podczas gali otrzymał, z rąk Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty, pamiątkową statuetkę oraz zaświadczenia
potwierdzające zdobyte przez niego
osiągnięcia. Nasz mistrz swoją pracą
zasłużył na oba tytuły Laureata, w
konsekwencji tego nie zdaje egzaminu
gimnazjalnego z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Tytuł Laureata daje Piotrowi pierwszeństwo
przyjęcia do wymarzonej szkoły. Cieszę
się, że podczas tak doniosłej uroczystości towarzyszyli nam Państwo
Marczakowie – rodzice Piotra. Bez ich
pomocy, przymykania oczu na
domowe obowiązki nastolatka, Piotr
nie mógłby poświęcić się w pełni
przygotowaniom z konkursowych
przedmiotów. Pan Woźnicki i ja otrzymaliśmy podczas gali pisemne podziękowania i życzenia dalszej owocnej
pracy z uczniami. Piotrze, życzę Tobie
dalszych sukcesów!
Agata Wojciechowska

Turniej
słowa
klas
IV - VI
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13 kwietnia reprezentanci naszej
szkoły w osobach: Emilia Kolińska z
klasy IV d, Karina Wierzbińska z klasy
I V e, Wiktoria Prussak z klasy V a,
Jakub Krakowiak z klasy V b, Oliwia
Taraska z klasy VI c, Nikodem Rydlewski z klasy VI a, uczestniczyli w etapie powiatowym konkursu recytatorskiego „Turniej słowa" klas IV - VI.
Jak się okazało, w tym roku większość uczestników konkursu posta-

wiła na fragmenty prozatorskie, choć
recytującym poezję też sporadycznie
udało się zdobyć nagrody. Już sam
udział w konkursie był dla naszych
uczniów wyróżnieniem. Po naprawdę udanych prezentacjach, gdy jury
obradowało, recytatorzy z naszej
szkoły wraz z opiekunem udali się na
pyszne lody. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dzień ten, jak na piątek trzynastego, jest bardzo przyjemny. Miło

nam poinformować, że dwójce
uczniów naszej szkoły udało się wywalczyć miejsca na podium w swojej
kategorii wiekowej - są to Oliwia
Taraska (wyróżnienie) i Nikodem
Rydlewski (III miejsce). Opiekunami
uczniów są panie - Halina Kolińska i
Iwona Szkopiak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Halina Kolińska

Złaz Harcerstwa
Kujaw i Pomorza
14 kwietnia 2018 roku trzynastoosobowa reprezentacja harcerzy z
drużyny działającej przy naszej szkole
wraz z drużynową dh. Haliną Kolińską
oraz komendantem hufca - hm. Alicją
Przybyłowicz, wieloma harcerzami i
instruktorami z hufca Pałuki,
uczestniczyło w Złazie Harcerstwa
Kujaw i Pomorza. W sumie do Torunia
tego dnia przybyło ponad 2,5 tys.
druhen i druhów ze Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Celem spotkania było m.in. uczczenie Roku Harcerstwa oraz zainaugurowanie publicznej zbiórki na budowę pomnika
Pamięci Oﬁar Zbrodni Pomorskiej
1939. Po apelu i przywitaniu przez
Marszałka Piotra Całbeckiego, harcerze udali się na skwer przy ul. Uniwersyteckiej, czyli dokładnie w miejsce,
gdzie w październiku stanie monument upamiętniający oﬁary antypolskiej akcji eksterminacyjnej, przeprowadzonej tuż po rozpoczęciu drugiej
wojny światowej. Historycy szacują,
że rozstrzelano wówczas ok. 30 tys.
cywilów z Pomorza, w tym wiele kobiet i dzieci. Sprawcami byli miejscowi Niemcy zrzeszeni w organizacji
Selbstschutz Westpreussen,
nadzorowanej przez SS. Większość z
nich uniknęła kary za swoje czyny.

Marszałek Piotr Całbecki wręczył
harcerzom i harcerkom pamiątkowe
chusty. Rozdano też 400 woreczków,
do których ma zostać zebrana ziemia
ze wszystkich miejsc kaźni. Młodzi
ludzie dostali też 150 puszek do
przeprowadzenia kwesty na budowę
pomnika. W czasie trwania imprezy
odbyła się gra miejska, podczas której
patrole, dzięki zagadkom i mapie
miały za zadanie odszukanie
charakterystycznych miejsc Torunia
widocznych na otrzymanych zdjęciach. Harcerze zdobywali w ten sposób odznakę „Rok 2018 Rokiem Harcerstwa". Po trudach gry na wszystkich czekał przygotowany obiad
oraz scena, na której harcerze mogli
zaprezentować przygotowane występy. Na zakończenie uroczystości
odbył się koncert zespołu Wołosadki.
W ramach integracji międzyhufcowej
podarowaliśmy hufcowi z Jabłonowa
Pomorskiego 77 zakładek do śpiewników harcerskich przygotowanych
przez druhnę Halinę Kolińską i druhnę
Katarzynę Wszelaki, a od nich z kolei
otrzymaliśmy pyszne muﬁnki. Pogoda dopisała, a dobry humor nie
opuszczał tego dnia naszych harcerzy. Trzeba przyznać, że bardzo
nam się podobało. Niektórzy z nas
spotkali znajomych harcerzy z za-

przyjaźnionych hufców, m.in. z Solca
Kujawskiego. Wróciliśmy zmęczeni
dopiero około godziny 20.00. Wielu z
nas trochę bolały nogi, ale w końcu
podczas wyjazdu zdobywaliśmy 1
stopień sprawności łazika i terenoznawcy. Należy nadmienić, że złaz był
w całości ﬁnansowany przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu.

Wycieczka
do Kłodawy
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5. kwietnia 2018 r. gimnazjaliści z
klas III naszej szkoły, z opiekunami: p.
Elżbietą Klonowską, p. Agatą Wojciechowską, p. Marleną Korgul, p. Ewą
Gościńską, p. Anną Kończal, p.
Elżbietą Żak i kierownikiem wycieczki
p. Januszem Wojtkowiakiem, udali
się na wycieczkę programową do
największej w Europie czynnej
kopalni soli w Kłodawie. Głównym
celem wyprawy było zwiedzenie
kopalni wydobywającej naturalną sól
kamienną o barwie białej oraz
różowej, powstałej ponad 250 mln lat
temu, z odparowania mórz i
oceanów. Po dotarciu na miejsce
spotkaliśmy się z naszymi przewodnikami, którzy kazali założyć

wszystkim żółte kaski i poinstruowali
nas, jak należy zachować się w
kopalni. Od nich dowiedzieliśmy się,
że w Kłodawie znajduje się najgłębsza na świecie podziemna trasa
turystyczna na poziomie 600 metrów
pod ziemią. Żeby się tam dostać
musieliśmy zjechać windą z
prędkością 6 m/s. Zjazd pod powierzchnię ziemi to niezapomniane
wrażenia. Następnie przeszliśmy
wyrobiskami korytarzowymi do
podziemnej kaplicy św. Kingi –
patronki górników. W grocie solnej
podziwialiśmy zwisające z suﬁtu
stalaktyty, a przewodnik opowiedział
legendę o św. Kindze i jej pierścieniu.
Zwiedzając wyeksploatowane komo-

ry solne poznaliśmy historię powstania kłodawskich złóż. Zobaczyliśmy maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym. Podziwialiśmy stroje górnicze, solne rzeźby i obrazy z soli. Od przewodnika
dowiedzieliśmy się, że w 2007 r. w
kopalni pobito rekord Guinnessa w
kategorii – najniżej odbywający się
koncert muzyczny na świecie. Kopalnia soli w Kłodawie wywarła na
nas niesamowite wrażenie. Była to
fascynująca i niezapomniana wyprawa do wnętrza Ziemi. Na pamiątkę
każdy uczeń dostał bryłkę soli i
kilogram soli kłodawskiej spożywczej. Było słono i wesoło!
Janusz Wojtkowiak

Tytuł wicemistrzów powiatu dla naszej drużyny
tytułem wicemistrzów powiatu.
Dodatkowo Marek Wróblewski był
najlepszym zawodnikiem na drugiej
szachownicy (wygrał wszystkie
pojedynki). Gratulujemy!

W Miejskim Ośrodku Sportu w
Żninie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w szachach szkół
ponadgimnazjalnych. Organizatorami zawodów, na zlecenie
Kujawsko - Pomorskiego Związku
Szachowego, byli działacze M K S
Baszta Żnin, w osobach Piotra Konieczyńskiego oraz Michała Krzyżaniaka. Turniej rozgrywany był w systemie kołowym „mecz i rewanż”.
Nasza drużyna jechała walczyć o
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medal, gdyż w ubiegłym roku zajęła
piąte miejsce i była to dobra okazja do
rewanżu. Już pierwszy pojedynek
wygrany z rówieśnikami z LO Żnin
(ubiegłoroczni mistrzowie) 3:1,
gwarantował emocje do samego
końca. Tak też się stało. Do ostatniej
rundy toczyła się rywalizacja o pierwsze miejsce w turnieju. Ostatecznie
nasz zespół w składzie: Julia Maciejewska, Maria Wolska, Marek Wróblewski i Filip Andler wrócił ze Żnina z

Biegacze z Barcina pobiegli w Gdańsk Maratonie!
Dnia 15.04.2018 roku biegacze
wywodzący się z Barcina wzięli
udział Gdańsk Maratonie Była to
trójka w osobach: Piotr Grochowiak, który uzyskał bardzo dobry
czas i zarazem nowy rekord
życiowy z wynikiem 2:54,31 - 26
miejsce w kategorii Open; Zbigniew Wysocki oraz Roger Kujawa, który zaliczył swój debiut na
tym dystansie (obaj - Ślimaki
Barcin).

"W poszukiwaniu talentów pływackich"!
Dnia 14.04.2018 roku sekcja
pływacka Barcińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji udała się do
Rypina na Ogólnopolskie Zawody
Pływackie w Poszukiwaniu Talentów", w których udział wzięło 549
zawodników i zawodniczek z 39
klubów pływackich z całej Polski.
Cała impreza podzielona została
na kategorie wiekowe według
roczników: 2011 i młodsi, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006, 2005 oraz
2004. Barcińską pływalnię reprezentowała dziesiątka pływaków i
pływaczek - Matylda Antkowiak,
Lidia Dudek, Zoﬁa Tafelska, Maria
Piskorska, Oliwia Wróblewska,
Natalia Jordanowska, Zuzanna
Żarnowska, Igor Giętkowski, Kacper Sadłowski oraz Marcel Wojciechowski. Mimo, iż nie udało się
stanąć na podium i zdobyć żadnego medalu, zebraliśmy cenne
doświadczenie i silną motywację
do przyszłej rywalizacji.
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dokończenie na str.38

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

nowy internetowy
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Dzień pamięci o Katyniu
W h o ł d z i e O ﬁa r o m Z b r o d n i
Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci
wszystkich wymordowanych przez
NKWD na mocy decyzji naczelnych
władz Związku Sowieckiego z 5
marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem
Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej.
Zastępca Burmistrza Barcina Lidia
Kowal, Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Teresa Wilk i nauczycielka
Marta Wilk-Wierzbińska z uczniami
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Brzechwy w Barcinie złożyli kwiaty
przy pomniku upamiętniającym
oﬁcerów wywodzących się z gminy
Barcin. W 2016 roku przy ul. Wojska
Polskiego odsłonięto tablicę i posadzono dęby poświęcone pamięci
poruczników Floriana Nowickiego,
Edwarda Hoppe i Zdzisława Antoniego Gierlińskiego.
Jarosław Drozdowski

Jubileusz urodzin Jerzego Krzysia
90 lat temu – 11 kwietnia 1928 roku w
Muszynie – urodził się pan Jerzy Krzyś,
Zasłużony dla Gminy Barcin (2006) i
Honorowy Obywatel Gminy Barcin
(2008). Pan Jerzy Krzyś jest synem Marii i
barcińskiego lekarza Stanisława. W czasie okupacji uczył się w Szkole Powszechnej w Głogowie. W trybie tajnego
nauczania zdał „małą maturę”. Świadectwo konspiracyjne nie zostało uznane i edukację rozpoczął od początku w
Liceum im ks. Stanisława Konarskiego w
Rzeszowie, a ukończył maturą w I Liceum
w Bydgoszczy (1946). Dyplom lekarza
uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu (1952). Następnie zrobił specjalizację z chirurgii ogólnej oraz ginekologii
i położnictwa. 15 letnia praca naukowa
zaowocowała uzyskaniem dyplomu
doktora nauk medycznych w W A M
(19.12.1978 r.). Pan Jerzy Krzyś pracę zawodową rozpoczął w 1951 roku w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu. Od 1953
roku pracował w Wojskowym Szpitalu
Garnizonowym w Grudziądzu. Przez 23
lata pełnił funkcję Ordynatora Oddziału
Położniczego (1970-1992). Następnie do
2000 roku pracował w Gabinecie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej. Pan Jerzy Krzyś odznaczony
został Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Medalem 40-lecia
P R L (1984), Złotym, Srebrnym, Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w służbie
Ojczyzny” (1972, 1967, 1958), Złotym
Medalem „Za zasługi dla obronności
kraju” (1989), Odznaką Honorową PCK,
odznaką Zasłużony Działacz Kultury
(1984), Medalem Honorowym Miasta
Grudziądza (1984) oraz tytułem „Ku
Chwale Lekarzy” (2001). Pan Jerzy Krzyś
odnalazł dokument potwierdzający fakt,
że Barcin został miastem w 1472 r. Jest
autorem licznych prac medycznych publikowanych w specjalistycznych biuletynach i czasopismach historycznych,
wydanych w formie książek oraz artykułów w Gazecie Grudziądzkiej i Pogłosie
Barcina. Bardzo cennym wkładem w
historię miasta jest książka „Szkice z
przeszłości Barcina”. Dr n. med. Jerzy
Krzyś utrzymuje stały kontakt ze Szkołą
Podstawową Nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, wzbogacając kącik historyczny patrona szkoły. Przekazał szereg
pamiątek po ojcu do Izby Tradycji i publikacji do biblioteki publicznej.
Jarosław Drozdowski

2

Gala kuratora

9 kwietnia w Bydgoszczy odbyła się
gala laureatów konkursów przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty. W konkursach dla
uczniów gimnazjów w roku szkolnym
2017/2018 wzięło udział 22 441
uczestników. Jednym z nich był Piotr
Marczak z Zespołu Szkół w Barcinie,
wszechstronnie uzdolniony z
przedmiotów ścisłych. W rejonie
bydgoskim uczniowie zdobyli 163
tytuły laureatów. Piotr znalazł się w
wyjątkowym gronie 25 potrójnych i
podwójnych laureatów. Listy
gratulacyjne wręczali gimnazjalistom
kurator Marek Gralik i Dyrektor
Wydziału Edukacji Przedszkolnej i
Podstawowej Tadeusz Dąbrowski.
Laureatom przysługuje m.in. celująca
roczna ocena klasyﬁkacyjna z zajęć
edukacyjnych objętych konkursem,
zwolnienie z odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego i przyjęcie w
pierwszej kolejności do wybranej
szkoły ponadgimnazjalnej.

Mobilny pobór krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
zorganizowało 10 kwietnia 2018 roku
mobilny pobór krwi w Piechcinie.
Specjalny autobus do pobrania krwi
od honorowych dawców ustawiono
na parkingu przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka. W Piechcinie zarejestrowało się 20 osób, a
krew oddało 15 osób. Krew mogą
oddać osoby od 18 do 65 roku życia,
które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6
miesięcy nie wykonano akupunktury,
tatuażu, przekłucia uszu lub innych
części ciała, w ciągu ostatnich 12
miesięcy nie miały wykonanych
żadnych zabiegów operacyjnych,
endoskopowych i innych diagnostycznych badań oraz nie były leczone

krwią i preparatami krwiopochodnymi. W dniu oddania krwi należy
być wyspanym i wypoczętym oraz
zdrowym. Najbliższy pobór krwi
odbędzie się 10 maja w Barcinie.
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski
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Zdrowie dla wszystkich
7 kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Zdrowia. W 2018
roku celem W H O jest skupienie
uwagi na konieczności zapewnienia
powszechnej opieki zdrowotnej i
wynikających z tego korzyściach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka i Burmistrz Michał
Pęziak złożyli życzenia lekarzom,
pielęgniarkom, rehabilitantom,
laborantom i pracownikom administracji zatrudnionym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Barcinie, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej
działających na terenie gminy oraz
Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

w Żninie. Okolicznościowe listy przekazano Alicji Wiczewskiej, Renacie
Spychalskiej-Adamczak, Sławomirowi Horbatiukowi, Ryszardowi
Królikiewiczowi i Romanowi Pawłowskiemu. Samorządowcy podziękowali służbom medycznym za działania w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
proﬁlaktyki oraz promocji zdrowia w
celu przeciwdziałania cierpieniu,
zapobiegania chorobom i niesienia
pacjentom pomocy. 29 marca br. w
Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie
zaprezentowano aparat do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3. Aparat jest bezprzewodowy, łatwy w

użyciu i może zastąpić trzy osoby
wykonujące resuscytację. System do
kompresji klatki piersiowej pomaga
zespołowi ratowniczemu w dostarczaniu wysokiej jakości ucisków klatki
piersiowej zgodnych z wytycznymi w
terenie, w trakcie transportu i w
szpitalu. Gmina Barcin doﬁnansowała zakup urządzenia kwotą
25.000 zł. O samorządową pomoc
ﬁnansową wnioskował Zarząd Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i
Koordynator Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Żninie.

Jarosław Drozdowski

Nasadzenia krzewów przy stadionie
Gardenia Tomasza Hernackiego z
Gniezna na zlecenie Gminy Barcin
wykonała prace polegające na
zagospodarowaniu terenu zieleni
przy ciągu pieszo-rowerowym w
pobliżu stadionu sportowego. Od 20
marca do 18 kwietnia 2018 roku ﬁrma
specjalizująca się w projektowaniu,
zakładaniu i utrzymaniu terenów
zieleni, wykonała nowe nasadzenia
krzewów i pnączy w kolorystyce
bordo, purpura, róż, biel szary i
stalowoniebieski. Kolorystyka
nawiązująca do roślin istniejących
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oraz planowanych do nasadzenia,
podkreśla nowoczesny charakter
zagospodarowania oraz nawiązuje
do barw nawierzchni stadionu oraz
muru oporowego. Posadzono
krzewy liściaste takie jak berberys,
bez czarny, rzewuszka cudowna
pęcherznica kalinolistna, róża okrywowa, tawuła japońska i wierzba
całolistna w ilości 5307 sztuk, krzewy
iglaste (jałowiec płożący) – 1460
sztuk i 16 pnączy wiciokrzewu
pomorskiego. Wykonawca otrzyma
88.000 zł za zakup i sadzenie

krzewów, krzewinek i pnączy oraz
71.000 zł za pielęgnację w okresie
gwarancyjnym obejmującym sezon
wegetacyjny. W 2017 roku Gardenia z
Gniezna zrealizowała w Barcinie
inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni przy ciągu
pieszo-rowerowym w pobliżu
stadionu sportowego (sadzenie traw
ozdobnych i bylin, zakładanie
trawników) oraz budowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy stanicy
żeglarskiej „NEPTUN”.
Jarosław Drozdowski

Bezpłatny program profilaktyczny
W 2018 roku Gmina Barcin
wspólnie z partnerami – Gminami
Gąsawa, Janowiec Wielkopolski i Żnin
oraz Powiatem Żnińskim – realizuje
bezpłatny, ﬁnansowany z budżetów
samorządów program proﬁlaktyczny
pn.: „Program proﬁlaktyki szczepień
przeciwko wirusowi H P V stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy
w Powiecie Żnińskim”. Cele główne
programu obejmują zwiększenie
świadomości zdrowotnej w zakresie
możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
oraz zmotywowanie społeczeństwa
do wykonywania badań proﬁlaktycznych. Rada Miejska w Barcinie
wyraziła zgodę na przekazanie
Powiatowi Żnińskiemu dotacji celowej w wysokości 30.660 zł na szcze-

pienia przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego HPV
dziewczynek z rocznika 2004 zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.
Jednostkowy koszt szczepionek
czterowalentnych przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18 wynosi 600
zł. Pełen cykl szczepienia obejmuje 3
dawki. Szacuje się, że szczepieniem
zostanie objętych 51 z 71 populacji
dziewczynek (70%). Realizatorem
programu jest „EPOKA” NZOZ Piotr
Chodkiewicz Sp. z o. o. w Żninie. Rejestracja oraz szczepienia odbywać się
będą w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie. Wirus brodawczaka ludzkiego
(HPV) jest odpowiedzialny za powstanie nowotworów m.in. raka
szyjki macicy, raka pochwy, sromu,

brodawki narządów płciowych,
głowy i szyi. Szacuje się, że 75%-80%
osób będzie miało w swoim życiu
kontakt z tym wirusem. Rak szyjki
macicy jest jednym z najczęściej
występujących nowotworów
złośliwych u kobiet między 15 a 44
rokiem życia, a jednocześnie chorobą, której można skutecznie zapobiegać.
Jarosław Drozdowski

Wsparcie dla rodzin 3plus
W kwietniu br. sklep obuwniczy
„ROXI” oferujący 15% zniżki na zakup
towarów w ramach samorządowego
Programu „Duża Rodzina z Barcina”
został przeniesiony na ul. 4.Stycznia 50
w Barcinie. W ciągu trzech i pół roku
kartę uprawniającą jej posiadaczy do
korzystania z ulg, zwolnień i preferencji
oferowanych przez uczestniczące w
programie podmioty odebrało 655
osób ze 128 rodzin. Partnerami
programu Duża Rodzina z Barcina są
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp.
z o.o., Miejski Dom Kultury, ﬁrmy
SPRINT-TRANS pana Michała Pipina,
F O T O N I K A pana Wiesława Szafraniaka, Sklep obuwniczy „ROXI” pani
Arlety Grzempczyńskiej i Zakład
fryzjerski pani Lidii Kawczyńskiej z
Piechcina oraz Hotel Milena z Milówki.
Celem Programu „Duża Rodzina z
Barcina” jest wspieranie rodziny
wielodzietnej, zwiększanie szans
rozwojowych i życiowych dzieci oraz
młodzieży wychowującej się w tych
rodzinach, promowanie modelu
rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.
Jarosław Drozdowski
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