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Teresa Puzio
1947 - 2017

Podobnie jak przed Bożym Narodzeniem tak i teraz przed świętami
Wielkiej Nocy, Miejski Dom Kultury
zorganizował Jarmark Świąteczny. 8
kwietnia w hali można było kupić
artykuły spożywcze, sztukę ludową i
wyroby rzemieślnicze, które oczywiście nierozerwalnie kojarzą się z
Wielkanocą, a które zdecydowanie
mogły nam uprzyjemnić przeżywanie
tych świąt. Chodziło głównie o niezwykłe ozdoby, które są po prostu
przepiękne. Jarmark Wielkanocny w
Barcinie odbył się po raz pierwszy i
zapewne będzie kontynuowany w
kolejnych latach.

Ostatnie słowa
Miejski Dom Kultury w Barcinie
oraz Paraﬁa pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego zaprosili w sobotnie
popołudnie 1 kwietnia na niezwykły
koncert pasyjny.
Oratorium Siedem ostatnich słów
Chrystusa na krzyżu skomponowane
przez Józefa Haydna w 1786 roku jest
jednym z najpopularniejszych jego
dzieł. Kompozycja składa się z cyklu
siedmiu sonat instrumentalnych. Każdą z sonat zapowiada tekst zaczerpnięty z Ewangelii - słowa Chrystusa
wypowiedziane przed śmiercią. To
Oratorium to jedna z najbardziej uduchowionych i subtelnych kompozycji
autora, to muzyczna proklamacja
wielkiej wiary w Boga, wzniosła i
niezwykle emocjonalna. Dramaturgię
słów wypowiedzianych przez Chrystusa na krzyżu, w artystycznym przekazie wyraził ks. proboszcz Stanisław
Talaczyński. Siedem mów Chrystusa
to krótkie zdania wypowiedziane
przez Jezusa tuż przed Jego śmiercią:
1 - Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co
czynią!
2 - Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze
mną będziesz w raju
3 – Niewiasto, oto syn Twój. Oto
Matka twoja
4 - Boże mój, Boże mój, czemuś mnie
opuścił?
5 - Pragnę
6 - Wykonało się!
7 - Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha mojego
Księdzu Talaczyńskiemu towarzyszyli muzycy z „Capelli Thoruniensis”, która regularnie koncertuje od
2010 roku. Do chwili obecnej muzycy
zagrali przeszło 120 koncertów. Trzon
zespołu stanowią wybitni muzycy,
którzy na stałe związani są ze środowiskiem artystycznym województwa
kujawsko-pomorskiego.
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Wychowywała, uczyła, śpiewała
Pani Teresa Puzio należała do tych
osób, które urodziły się z piosenką w
sercu. Uwielbiała śpiewać czego najlepszym przykładem jest prawie 20
lat koncertowania razem z przyjaciółmi z najbardziej znanego nie
tylko w Barcinie zespołu Relaks. Kiedy zespół powstawał w 1997 roku
nikt się nie spodziewał, że odniosą taki sukces. Pani Teresa była nauczycielką w klasach 1,3 w dawnej dwójce
na ulicy Polnej, ponadto prowadziła
dodatkowe zajęcia artystyczne, recytatorskie, Chór szkolny czy też taneczne. Była świetnym artystą i pedagogiem z prawdziwego powołania.
W październiku skończyłaby 70 lat,
skończyłaby gdyby nie ciężka choroba. Pani Teresa zmarła 1 kwietnia.
Rodzina, przyjaciele, jej ukochany Relaks, znajomi, wychowankowie żegnali ją 5 kwietnia.

Otwarcie
sezonu
wędkarskiego
Zarząd Koła Nr 71 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Barcinie
zorganizował spławikowe zawody
wędkarskie. Konkurs otwierający
sportową rywalizację odbył się 8
kwietnia br. na kanale górnonoteckim w Łabiszynie. Po półtoragodzinnych przygotowaniach wędkowano od 8.30 do 11.30. Połowy nie
były imponujące. Do siatek traﬁały
wymiarowe liny, wzdręgi, okonie
oraz karasie, płocie, leszcze i krąpie.
Dla trzech najlepszych zawodników
ufundowano pamiątkowe puchary.
Sześciu najskuteczniejszych zawodników wygrało sprzęt wędkarski. W
tym roku w ramach Grand Prix Koła w
wędkarstwie spławikowym odbędą
się jeszcze zawody wędkarskie a
kanale noteckim w Antoniewie (28
maja br.) oraz na rzece Noteć w Barcinie w dniach 17 czerwca, 9 lipca i 16
września. Wyniki zawodów wędkarskich w Łabiszynie: Jan Kokocha –

3060 pkt, Krzysztof Zalewski – 2710
pkt, Tomasz Słomowicz – 2310 pkt,
Andrzej Kowalczyk – 1950 pkt, Waldemar Nosek – 1830 pkt, Dawid Krawczyk – 1640 pkt, Ryszard Kokocha –
1580 pkt, Henryk Jendrzejczak – 1120
pkt, Janusz Kwiatkowski – 890 pkt,

Mirosław Nosek – 790 pkt, Radosław
Walczak – 670 pkt, Marian Wieczorek
– 670 pkt oraz niesklasyﬁkowani Andrzej Wiśniewski, Sławomir Cudo i…
Jarosław Drozdowski
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Spektakl „Nick –Viktoria” w Mamliczu
W dniu 28 marca 2017 roku Biblioteka Publiczna ﬁlia Mamlicz w ramach
„Tygodnia z Internetem”, zaprosiła
uczniów z Szkoły Podstawowej w
Mamliczu na spektakl „Nick – Viktoria”. Na widowni zasiedli uczniowie z
klas III –VI wraz z wychowawcami.
Na czas przedstawienia salę udostępniła Świetlica MDK w Mamliczu.
Aktorzy z Teatru Edukacji i Proﬁlaktyki Maska z Krakowa poruszają
tematy istotne w współczesnym
świecie dla dzieci i młodzieży. Tym
razem przedstawili problem bezpieczeństwa i nadużyć w Internecie. Na
przykładzie Weroniki – nastolatki
posługującej się pseudonimem „Viktoria”, ukazano jakie niebezpieczeństwa czyhają w wirtualnym świecie na
młodego człowieka. To nie tylko
uzależnienie od gier i Internetu, ale
również nierozważne udostępnianie
swoich osobistych danych oraz zdjęć.
Czternastolatka poszukując na czacie

nowych znajomych poznaje „Aktora”. Tajemniczy nieznajomy z łatwością usypia czujność nastolatki i wydobywa z niej wiele istotnych informacji,
z wyniku czego następuje szereg
niefortunnych zdarzeń. Mieszkanie
nastolatki zostaje okradzione i zapowiada się, że to nie koniec proble-

mów Weroniki. W trakcie przedstawienia aktorzy umiejętnie aktywowali widownię do wspólnych działań,
przemyśleń oraz dyskusji, dzięki czemu uczniowie na bieżąco mogli weryﬁkować zdobytą wiedzę.
Edyta Dypolt

Warsztaty dla dzieci - Wielkanocne ozdoby
Biblioteka Publiczna ﬁlia Mamlicz
wraz z świetlicą MDK w Mamliczu w
dniu 5 kwietnia 2017 roku zorganizowała warsztaty „Wielkanocne
ozdoby”. Zajęcia były podzielone na
dwie części. W pierwszej dzieci wraz z
rodzicami wykonali woskową ozdobę na okno. Na początek wykonali
formę z plasteliny w kształcie jaja,
której pusty środek ozdobili bukszpanem i grochem. Tak przygotowaną
pracę można było zalać gorącym
woskiem. Jeśli zostaną użyte białe
świece do wykonania woskowych
pisanek, wykorzystane dodatki (bukszpan, bazie, wiosenne kwiatki, koraliki, tasiemki itp.) będą bardziej
widoczne. Jednak ozdoba z kolorowego wosku, również ma swój urok.
Po wystygnięciu wosku wystarczy zdjąć plastelinową formę oraz umieścić w owalu wstążkę, aby mieć
gotową do powieszenia wielkanocną
ozdobę-. W drugiej części warszta4

tów wykonano zajączki z skarpetek i
ryżu. Każdy zwierzak posiadał odstające uszka oraz uroczy ogonek.
Chętni dodatkowo ozdabiali zajączki
kolorową wstążką. Każdy wielkanocny zajączek był wyjątkowy. Różniły
się od siebie zależnie od wielkości
użytych skarpetek, a także ich koloru i
wzoru.
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Mamlicza i okolic, łącznie 24
osoby. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu zajęć „Mały artysta – bądź
kreatywny”.
Edyta Dypolt

Wielkanocne stroiki
Biblioteka Publiczna ﬁlia Mamlicz
wspólnie z Świetlicą MDK w Mamliczu w dniu 7 kwietnia 2017 roku, zaprosiła mieszkanki Mamlicza i okolic
na świąteczne warsztaty. Zajęcia
poprowadziła Pani Gabriela Feliksiak.
Pani Gabriela jest znana lokalnej
społeczności, na co dzień spotyka się
z nimi jako doradca rolniczy z Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W piątkowe popołudnie uczestnicy warsztatów przy wsparciu Pani Gabrieli
tworzyli wielkanocne stroiki. Podstawą do wykonania świątecznej ozdoby były brzozowe gałązki. Zależnie
jaką funkcję stroik miał spełniać, czy
miał on być do powieszenia, czy do
postawienia na stole, formowano gałązki w kształcie jaja lub koła. Następnie każdy według uznania ozdabiał
swój stroik dodatkami. Głównie

królował bukszpan z kolorowymi jajkami, piórkami, wstążkami oraz kwiatami. Zajęcia przebiegły w miłej, sympatycznej atmosferze. Pani Gabriela
służyła innym dobrą radą, nie szczędząc przy tym życzliwym słowem

oraz uśmiechem. Tego dnia w mamlickiej świetlicy powstało wiele przepięknych stroików, każdy unikatowy i
różniący się od innych detalami.
Edyta Dypolt

Zwariowane zaplatatańce dla mam i córek
W piątkowe popołudnie 21 kwietnia w siedzibie mamlickiej książnicy
odbyły się warsztaty „Zwariowane
zaplatańce dla mam i córek”. Na
zajęciach organizowanych wspólnie
przez bibliotekę i wiejską świetlicę
mieszkańcy Mamlicza mieli możliwość pracować z różnorodnymi
materiałami. Wielokrotnie stykali się
m.in. z ﬁlcem, krepiną, papierową
wikliną czy gliną. Nie bali się eksperymentować i próbować nowych technik. Tym razem materiałem z którym
uczestnicy spotkania się zmierzyli
były włosy. Wystarczyło przyprowadzić własną modelkę i można było
próbować wyczarować bajkowe fryzury. Zwykły warkocz prawie każdy
potraﬁ wykonać, jednak troszkę inny
zwariowany zaplataniec potraﬁ być
już wyzwaniem. Każda z mam próbowała wykonać z włosów swoich
córek różę, kokardki czy tzw. wodospad. Efekty końcowe były naprawdę
imponujące. W trakcie zajęć zostały
poruszone tematy dostosowania
fryzury do okazji, owalu twarzy, jak i

zastosowania odpowiednich ozdób.
Można było również skorzystać z
dostępnej w bibliotece literatury
dotyczącej fryzjerstwa. Spotkanie
zakończyło się wspólnym oglądaniem ﬁlmów instruktażowych w
czytelni internetowej. Warsztaty
odbyły się w ramach cyklu zajęć
„Sztuka łączy pokolenia”.
Edyta Dypolt
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10 sekretów Marilyn Monroe
Sonia Bohosiewicz w teatrze zadebiutowała w 1996 roku. Dwa lata
później ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, a także zdobyła
pierwszą nagrodę aktorską na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Od
2007 roku w Polskiej Akademii Filmowej. Kobieta z temperamentem i
tajemniczym blaskiem w oku. To jedna z najciekawszych i najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, z
dystansem do siebie i świata show
biznesu. Wyjątkowa osobowość,
obok talentu której nikt nie może
przejść obojętnie. Długo można
wymieniać jej fenomenalne kreacje
artystyczne, z których niemal każda
to perełka. Bierze udział w wielu projektach ﬁlmowych, teatralnych, kabaretowych oraz muzycznych. Spontaniczna i ekspresyjna. Kiedy wychodzi na scenę, natychmiast skupia na
sobie całą uwagę. Ma przejmujący,
niski głos, który potraﬁ oferować
zarówno agresywnie, jak i zmysłowo.
Dlatego z powodzeniem bierze
udział w projektach muzycznych. Marilyn Monroe... Oczywiście wszyscy
wiedzą, że była najsłynniejszą blondynką świata, symbolem seksu, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodzkich
gwiazd, że śpiewała prezydentowi
Kennedy'emu "Happy Birthday", że
prawdopodobnie była jego kochanką, że w ogóle miała facetów na pęczki, że tak pięknie podmuch wiatru
unosił jej sukienkę, że miała najpiękniejszy uśmiech świata... Wielu
rzeczy jednak o niej nie wiecie. Tajemnice wielkiej gwiazdy zostały opowiedziane i wyśpiewane przez Sonię
Bohosiewicz. W repertuarze koncertu Soni Bohosiewicz znalazły się
utwory Marilyn Monroe skrywające
tajemnice gwiazdy Hollywood, a
także piosenki z ﬁlmu Janusza Majewskiego "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy". Soni Bohosiewicz
na scenie towarzyszyła wybitna pianistka Paulina Atmańska.
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25-LECIE PRACY TWÓRCZEJ
JADWIGI STRÓŻYKIEWICZ
Jadwiga Stróżykiewicz to postać
znana w Barcinie niemal każdemu.
Niegdyś ceniona fryzjerka, obecnie
aktywna społecznie słuchaczka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kolekcjonerka kapeluszy , miłośniczka
literatury i – przede wszystkim –
poetka, autorka ośmiu już tomików
wierszy. Najnowszy tomik, zatytułowany „Ułaskawiona drwina”,
wydany został w 2017 roku, w tymże
roku także poetka obchodzi Jubileusz 25-lecia swej twórczości artystycznej. Aby uczcić to wydarzenie, 29
marca do Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Barcin przybyli liczni goście,
aby wziąć udział w uroczystościach
jubileuszowych połączonych z promocją tomiku „Ułaskawiona drwina”.
Podczas spotkania Pani Jadwiga
przyznała, że od najmłodszych lat

O Kujawach
i nie tylko
W dniu 20 kwietnia 2017r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin gościła Państwa Urszulę i
Bogdana Lisowskich – emerytowanych nauczycieli z Kłóbki
położonej w powiecie włocławskim. Małżeństwo przyjechało do

kochała poezję, nie planowała jednak
sama pisać; wszystko zmieniło się po
śmierci matki. W 1992 roku wydała
pierwszy tomik poezji „Eden w innej
bajce”. Z biegiem czasu publikacji
przybywało – wśród nich min. tomiki
pt. „Puls grzechu”, „Pole widzenia”,
„Obrzędy plemienne”. Poetka publikowała także swoje utwory w wydawnictwach zbiorowych.
Wiersze autorki zalicza się to tzw.
stylu różewiczowskiego, charakteryzującego się ascetyczną formą wierszy, brakiem ozdobnych środków
stylistycznych, naturalnym szykiem
zdań i wykorzystywaniem wieloznaczności wyrazów. Tematyka utworów skupia się na okruchach codzienności, analizie emocji, reﬂeksjach
nad współczesnością.
Zebrani na spotkaniu mogli zapo-

znać się z wierszami Pani Jadwigi z jej
najnowszego tomiku. Poezje deklamowane były przez Michała Wojtkowiaka, Zoﬁę Jesionowską oraz Artura
Jakubowskiego; kilka utworów zaprezentowano także w wersji muzycznej – skomponowała je i nagrała
bratanica Pani Jadwigi, Alina Konwińska. Zaprezentowano również
krótki materiał ﬁlmowy pokazujący
fragmenty wywiadów, które Pani Jadwiga udzieliła na przestrzeni ćwierćwiecza swej pracy twórczej. Jak na
uroczystość jubileuszu przystało, nie
zabrakło gromkiego „Sto lat” oraz
okazałego tortu, jak również mnóstwa kwiatów i gratulacji.

Barcina ze swoją inscenizacją dotyczącą kultury i tradycji Kujaw.
Państwo Lisowcy są aktywnymi
propagatorami folkloru Kujaw,
przede wszystkim gwary. Zajmują
się także propagowaniem walorów kulturalno-historycznych
Kłóbki, w tym położonego we wsi
Parku Etnograﬁcznego oraz historii znajomości Fryderyka Chopina i Marii Wodzińskiej - Orpiszewskiej, pierwszej narzeczonej

wielkiego kompozytora, mieszkającej i pochowanej w Kłóbce. Są
założycielami zespołu folklorystycznego „Marynia" oraz Towarzystwa Miłośników Kłóbki. Ponadto piszą poezję, bajki, scenariusze, dodatkowo Pan Bogdan
komponuje muzykę. Na spotkaniu
w barcińskiej książnicy Państwo
Lisowscy opowiedzieli nie tylko o

Olga Gralak-Ćwikła

dokończenie na str. 8
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Kłóbce i miłości Chopina oraz Marii Wodzińskiej. Ubrani w stroje kujawskie, zaśpiewali zebranym
kilka przyśpiewek kujawskich, zaprezentowali także wiersz napisany przez Pana Bogdana, sławiący uroki Kujaw. Odegrali także
dwie krótkie scenki, podczas
których namawiali do kultywowania tradycji i folkloru – nie tylko
Kujaw. Występ Państwa Lisowskich nagrodzony został gromkimi brawami. Nie brakowało też
pytań, na które Państwo Lisowscy
chętnie odpowiadali.
Olga Gralak-Ćwikła

Barbara Kosmowska
w Barcińskiej bibliotece
5 kwietnia 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło się spotkanie autorskie z Panią
Barbarą Kosmowską, pisarką, autorką książek dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Pisarka przyjechała z Bytowa, gdzie mieszka i tworzy. Na widowni znaleźli się zarówno dorośli
czytelnicy książek Pani Barbary, jak i
młodzież gimnazjalna. Barbara Kosmowska jest z wykształcenia ﬁlologiem polskim. Studia skończyła na
Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w
2000 roku obroniła rozprawę doktorską. Pracowała w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej na wydziale ﬁlologiczno-historycznym, była kuratorem społecznym. Obecnie pracuje
na stanowisku adiunkta Zakładu historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w
Słupsku. Jej zainteresowania naukowe to literatura pozytywizmu oraz
literatura dla dzieci i młodzieży. Jako
twórca literatury debiutowała w
czasach licealnych, publikując swoje
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wiersze na łamach nieistniejącego już
czasopisma "Na Przełaj". Jej pierwsza powieść zatytułowana „Głodna
kotka” traﬁła do księgarń w 2000
roku. Wydany rok później „Teren prywatny” wygrał konkurs „Dziennik
polskiej Bridget Jones" Wydawnictwa Zysk i S-ka i znalazł się na liście
bestsellerów „Rzeczpospolitej".
Kolejne książki pisarki to min. "Prowincja" (2002), "Gobelin" (2002), "W
górę rzeki" (2003), "Niebieski autobus" (2004), "Hermańce" (2008),
"Dziewczynka z parku" (2012), "Ukrainka" (2013), "Gorzko (2014)". Kosmowska publikuje także utwory dla
dzieci i młodzieży, min. "Puszkę"
(2009),"Samotnych.pl" (2011), "Kolorowy szalik" (2014) oraz cykl powieści
"Buba”. Pisarka nie stroni od trudnych tematów, pisze o problemach i
dylematach moralnych, które towarzyszą współczesnemu człowiekowi. Pomimo niełatwej tematyki jej
powieści dzięki świetnym dialogom,
dowcipowi i ironii czyta się bardzo
dobrze. Przyjemne było także samo

spotkanie. Pani Kosmowska dała się
poznać młodzieży jako sympatyczna i
ciepła osoba, odnosząca się z wielkim
szacunkiem do czytelnika - zarówno
młodego, jak i starszego. Autorka
opowiadała między innymi o sobie,
rodzinie, warsztacie pisarskim i bohaterach swoich książek. Dowiedzieliśmy się, jakie uczucia towarzyszą pisarce podczas pracy, jak przebiega współpraca z wydawnictwem i
dlaczego ilustrator w książkach dla
dzieci jest osobą równie ważną jak jej
autor. Nie zabrakło pytań z widowni,
na które Pani Barbara odpowiadała z
humorem i wdziękiem.

O przyrodzie i fotografii
przyrodniczej w bibliotece
W dniu 17 kwietnia 2017 roku w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin otwarto kolejną wystawę z
cyklu „Artyści Gminy prezentują”. W
czytelni biblioteki zebrało się kilkudziesięciu gości, aby podziwiać prace
Pana Marcina Niesyna, oraz wysłuchać prelekcji na temat fotograﬁi
przyrodniczej – jego pasji. Fotograﬁa
przyrodnicza należy do najtrudniejszych, ale zarazem najbardziej pasjonujących gatunków fotograﬁi. Wymaga nie tylko dobrego oka, odpowiedniego sprzętu, czasu i poświęcenia, ale także odrobiny szczęścia.
Fotograf przyrody musi cechować się
wytrwałością i cierpliwością – dobre
zdjęcie to często nie dzieła szczęśliwego przypadku, lecz owoc długich i mozolnych przygotowań.
Skompletowanie odpowiedniego
sprzętu (aparat oraz obiektywy, strój
maskujący itd.) , skonstruowanie czatowni, nabycie wiedzy na temat gatunków zwierząt, ich zwyczajów i
miejsc, gdzie bytują – to tylko niektóre z wysiłków, które trzeba podjąć. Efekty jednak warte są trudu przepiękne zdjęcia, pokazujące
różnorodność polskiej przyrody. Na
fotograﬁach Pana Marcina prezentowanych w bibliotece można wiec
podziwiać min. czaplę, gęś gęgawą,
perkozy dwuczube, żurawie, czajki,
kszyki, muﬂony, sarny, daniele, króliki, dziki. Warto zauważyć, że większość zdjęć wykonanych zostało na
terenie naszej gminy. Podczas swojej
prelekcji Pan Marcin nie tylko opowiedział o tajnikach fotograﬁi przyrodniczej, ale także o swych – czasem
zabawnych, czasem strasznych –
przygodach z aparatem. Podziękował za wsparcie swej rodzinie, która
wybacza mu wstawanie przed świtem i wielogodzinne plenery fotograﬁczne. Pokazał także sprzęt, którym robi zdjęcia oraz pamiątki pozostałe po wypadach w teren – min.
pióra żurawia.
9

Ulice Barcina we wspomnieniach
18 kwietnia 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Zajrzyj do biblioteki powspominać” .
Spotkania te za każdym razem gromadzą grupę osób, które dzielą się ze
sobą swoimi wspomnieniami na temat historii naszego miasta. Tym razem mówiono o trzech barcińskich
ulicach: św. Wojciecha, Pałuckiej oraz
Dąbrowickiej. W rejonie tym mieści
się jeden z najważniejszych punktów
na mapie miasta - góra św. Wojciecha,
lecz nie tylko. W przeszłości na tym
terenie mieściły się także: pierwsza
siedziba poczty w Barcinie, kościół
ewangelicki (zburzony pod koniec lat
60tych XX wieku), zakłady przemysłowe (gorzelnia, mleczarnia), a także spichrze; w czasie II wojny światowej w budynku dawnej gorzelni
mieściło się więzienie. Nie brakowało
punktów usługowych i gospodarstw
rolnych. Krótko mówiąc – było co
wspominać.
Olga Gralak-Ćwikła

Chińskie
opowieści
23 marca 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło
się kolejne spotkanie z niezwykle popularnego cyklu „Obieżyświat – Podróże marzeń”. Tym razem gościem
biblioteki był Pan Marek Pindral, znany już naszym czytelnikom ze spotkania na temat podróży do Omanu.
Podczas marcowego spotkania Pan
Marek opowiedział zebranym o
swym pobycie w Chinach. Przebywał
tam dwa lata w roli nauczyciela akademickiego w Chengdu - stolicy prowincji Syczuan, leżącej w środkowego - zachodnich Chinach. W chwilach wolnych od nauczania podróżował po kraju, odwiedzając zarów10

no słynne (i zatłoczone) atrakcje turystyczne jak Mur Chiński czy Teraktowa Armia w prowincji Shaanxi, jak
i przytulone do zboczy gór malutkie
wioski, gdzie ludzie żyją rytmem niezmienionymi od setek lat. W każdej
podróży towarzyszył Panu Markowi
jeden z jego studentów - nie tylko
jako kompan i przewodnik, ale też
tłumacz. Dla niektórych z nich była to
okazja do zwiedzania własnego
kraju, gdyż większości rodzin nie
byłoby stać na sﬁnansowanie takich
wojaży. Taki pomysł na podróżowanie pozwolił Panu Markowi poznać Chiny niejako „od środka”, nierzadko widząc rzeczy, których na próżno szukać w kolorowych przewodnikach turystycznych. Zebrani na
spotkaniu dowiedzieli się zatem między innymi, że posiłków w Chinach
nigdy nie jada się w samotności. Że
pojęcie prywatności w kraju, gdzie

grupa ważniejsza jest od jednostki,
jest zupełnie inne niż to, do czego my
jesteśmy przyzwyczajeni, korzystanie z toalety zatem jest czynnością
towarzyską. Że zimą Chińczycy żyjący
w południowych prowincjach śpią w
płaszczach i czapkach, bo w domach
nie ma ogrzewania. Że kucharze chińscy potraﬁą przyrządzić smakowitą
potrawę niemal z wszystkiego, w tym
z psów, kotów i owadów rozmaitych
gatunków. Że płaci się tam niemal za
wszystko, łącznie z nauką i opieką
medyczną; za darmo można jedynie
zwiedzić mauzoleum Mao Zedonga
w Pekinie. Pan Marek jest dobrym
gawędziarzem, swoją wypowiedź
ilustruje znakomitymi zdjęciami, dwie
godziny spotkania minęły więc błyskawicznie. Podróżnik wypowiada
się o kraju środka z dużym szacunkiem, podkreślając bogactwo kulDokończenie na str. 11

tury, różnorodność tradycji i obyczajów, pracowitość mieszkających tam
ludzi. O pobycie Pana Marka w Chinach można przeczytać w jego książce „Chiny od góry do dołu”, która
można było zakupić po spotkaniu.
Pozycja jest dostępna w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy do
przeczytania!
Olga Gralak-Ćwikła
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Czytamy Tolkiena

25 marca obchodzimy Światowy
Dzień Czytania Tolkiena. Uczniowie
naszej szkoły postanowili uczcić to
święto razem z całym światem. 22
marca w całej szkole można było
przeczytać cytaty pochodzące z dzieł
J.R.R. Tolkiena, przygotowane przez
wiernych czytelników pisarza. Podczas długiej przerwy mieliśmy okazję
wysłuchać fragmentów „Hobbita"
oraz „Listów Świętego Mikołaja",
czytanych przez uczniów liceum. Najciekawsze atrakcje były jednak przygotowane dla uczestników wydarzenia po południu. Odbył się konkurs o
tytuł „Znawcy Śródziemia" oraz
„Mistrza Śródziemia". Pytania nie
należały do łatwych. Uczestnicy
12

musieli wykazać się ogromną wiedzą
o książkach, ale także o całym uniwersum stworzonym przez Tolkiena.
Tytuł „Mistrza Śródziemia" otrzymał
Arek Sławiński z klasy III b, a „Znawcą
Śródziemia" okazała się Weronika
Bembenek z klasy II LO. Organizatorzy przyznali również tytuł „Honorowego Mistrza Śródziemia", który
traﬁł do Pauliny Przybylińskiej, absolwentki naszej szkoły. Podczas spotkania można było wziąć udział w sesji
zdjęciowej w klimacie Śródziemia,
spróbować oryginalnego lembasa
(elﬁckiego chleba), pokrzepić się
pysznymi, czekoladowymi babeczkami, a także napić się ciepłej herbaty. Uczestnicy mogli wziąć udział w
ciekawych prelekcjach przygoto-

wanych przez Iwonę Kaczmarczyk
oraz Filipa Andlera, które dotyczyły
ciekawostek związanych z J.R.R.
Tolkienem i wykreowanym przez
niego światem oraz różnic pomiędzy
dziełami pisarza, a ich ekranizacjami.
Cały czas można było podziwiać
gazetki i wystawy książek zawierających biograﬁę autora oraz ekspozycję jego dzieł (m.in. „Władca Pierścieni"; „Hobbit, czyli tam i z powrotem"; „Przygody Toma Bombadila";
„Silmarillion", czy „Niedokończone
Opowieści"). Wszyscy uczestnicy
wzięli udział w larpie, który oczywiście dotyczył świata stworzonego
przez Tolkiena. Ostatecznie pierścień
Dokończenie na str. 13

Eryk Jędrzejewski Laureatem
znalazła Oliwia Taraska. Przez całe
wydarzenie panował niesamowity
klimat i nastrój. Dobrze, że mamy
okazję uczestniczyć w takich akcjach.
Organizacją zajęła się biblioteka oraz
uczniowie naszej szkoły, we współpracy z Młodzieżową Radą Gminy
Barcin.
Izabela Marczak, klasa II LO

Bardzo miło mi poinformować, że w
tym roku szkolnym Eryk Jędrzejewski
uczeń klasy III c zdobył tytuł laureata
w XX I I Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od
Konfederacji Barskiej do Powstania
Styczniowego - za wolność Waszą i
Naszą". Jest to konkurs dla ludzi z

pasją, chcących poznawać przeszłość
swojego kraju. Eryk bardzo dużo
czyta o bitwach, uzbrojeniu, umundurowaniu, przyczynach i skutkach
działań wojennych. Dzięki swemu
zaangażowani i pracy osiągnął tytuł
Laureata. Eryku miło mi było z Tobą
pracować. Jeszcze raz gratuluję i życzę Ci dalszych sukcesów w badaniu
przeszłości.

Iwona w srebrze, Filip z brązem
Nasi licealiści wrócili z dwoma
medalami z Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Szachach. 21 kwietnia w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie rozegrano
turnieje ﬁnałowe w kategorii dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt zagrało dziewięć reprezentantek szkół ponadgimnazjalnych.
Najlepszą szachistką okazała się
Agnieszka Zaroda z I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Drugie miejsce zajęła Iwona Kaczmarczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie.
Na najniższym stopniu podium uplasowała się Magdalena Rataj z I LO w
Żninie. W kategorii chłopców w turnieju zmierzyło się szesnastu zawodników. Pierwsze miejsce zajął Dawid
Romański z Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim.
Na drugim miejscu szachowe zmagania zakończył Kacper Czaczyk z I
Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Trzecie miejsce należy do Filipa
Andlera z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Marek Wróblewski - trzeci nasz reprezentant zajął IX
miejsce. Sędzią turnieju był Piotr Konieczyński. Pomagali mu opiekunowie młodych szachistów.
Hubert Łukomski
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Olga Gwizdała Laureatką
21 kwietnia br. w Żninie odbył się
ﬁnał Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans 2017”, którego
organizatorem było Kujawsko - Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Spośród ponad 2000 uczestników z 16 powiatów naszego województwa, zgłoszonych do pierwszego etapu konkursu, do ﬁnału zakwaliﬁkowało się 43 wykonawców. Wśród
nich znalazły się uczennice naszej
szkoły: Olga Gwizdała z klasy III c i
Daria Klecha z klasy II e. Jak przyznało
jury w składzie: Roman Fieberg (przewodniczący - Kujawsko - Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy), Michalina Kontowicz (muzyk), Piotr Pryka (muzyk) - znaleźć się w takim gronie to już ogromny sukces. Dziewczyny wspaniale się zaprezentowały
wokalnie. Laureatką wojewódzkiego
konkursu i zdobywczynią nagrody
została Olga Gwizdała. Gratulujemy
też Darii Klecha - ﬁnalistce tegoż konkursu.
Agnieszka Korzempa

Mistrzowie pięknego czytania

Czytać tak, by zaczarować świat? By
obecni w sali chcieli słuchać jeszcze?
Niewątpliwie taki cel przyświecał
wszystkim uczestnikom II Gminnego
Konkursu Pięknego Czytania. 30 marca 2017 r. Gimnazjum nr 1 w Barcinie
gościło uczniów reprezentujących
wszystkie szkoły podstawowe i
gimnazja z terenu gminy Barcin.
Uczestnicy zmagali się w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii
szkół podstawowych „Mistrzem pięknego czytania" został Bruno Maciejewski (SP 1), II miejsce zajęła Aleksandra Wielgórka (SP Mamlicz), a III
miejsce - Mikołaj Kaczmarek ( SP 2).
Wyróżniono: Izabelę Suszek ( SP Mamlicz) i Julię Nowacką ( SP Piechcin).
W kategorii gimnazjów I miejsce zajęła Maria Wolska (Gimnazjum nr 1 w
38

Barcinie), II miejsce - Jakub Wojtacki (
Gimnazjum nr 2 w Piechcinie), a III
miejsce - Adrian Staszak (Gimnazjum
nr 1 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. 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 barcińskiego gimnazjum:
p. Elżbieta Klonowska, p. Marlena
Korgul, p. Hanna Grobelska oraz p.
Hanna Robaczewska. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którzy niewątpliwie osiągnęli swój cel - zaczarowali na chwilę świat i sprawili, że
chcieliśmy usłyszeć więcej.

Zakochani w
literaturze

Przedstawiamy wyniki kolejnej
edycji konkursu „Literackie kochanie”, który cieszy się w naszej
szkole coraz większą popularnością. Zauważyć można fakt, że
wiedza uczestników z roku na rok
staje się obszerniejsza, dlatego
też i pytania konkursowe przygotowywane są corocznie na wyższym poziomie. Mimo to, chętnych do udziału w konkursie nie
brakuje. W tegorocznej edycji,
wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała się Maria Wolska z klasy III c, drugie miejsce zajęła Marta Burnos z klasy II c, a na
trzecim uplasowała się Amelia
Woźniak z klasy II b. Natomiast
wśród licealistów najlepsi okazali
się: Iwona Kaczmarczyk – klasa III
L O, Bartek Puzio – klasa I I L O i
Marta Jankowska – klasa II LO.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie zapraszamy do
udziału w przyszłym roku.

Tak się bawi i
rozwija II b

13 marca 2017 roku uczniowie
naszej klasy wraz z paniami Agatą
Wojciechowską i Marzeną Wolską
zorganizowali wspólny wyjazd do
parku trampolin w Bydgoszczy.
Wycieczka do tego miejsca okazała
się strzałem w dziesiątkę - wszyscy
bawili się przednio. Na samym
początku oczywiście trzeba się
rozgrzać, aby uniknąć kontuzji. Gdy

każdy był już odpowiednio rozciągnięty, trener podzielił klasę na
grupy. Drużyny rywalizowały w różnych konkurencjach. Po zabawie
przyszedł czas na kolejne wyzwanie grę w cztery ognie między dziewczynami a chłopcami. Uczennice
dzielnie walczyły do końca, jednak nie
dały rady zatriumfować nad swoimi
silniejszymi kolegami. Ostatnią
atrakcją były skoki z tram-poliny do
basenu z piankami. Panie też nie
narzekały na nudę - obser-wowały
poczynania klasy z uśmie-chem na
twarzy. Wycieczka wszys-tkim się
podobała, wróciliśmy do Barcina w
świetnych nastrojach. Dzięki temu
wyjazdowi uczniowie zintegrowali
się i pokazali, że potraﬁą współpracować. Z pewnością nie ostatni raz
zagościli w „Jump Arenie”
Amelia Woźniak
Ania Nowak, klasa II b

Powiatowe Dyktando Językowe
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie odbyła się piąta już
e d ycja Pow iatow e go Dyk tand a
Językowego, w którym młodzież
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żnińskiego miała
okazję sprawdzić swoje umiejętności
z języka polskiego, niemieckiego i
angielskiego. W ﬁnale, na etapie
powiatowym, znaleźli się również
uczniowie Gimnazjum nr 1 i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w
Barcinie. Spośród 52 uczestników
reprezentujących 9 szkół wyłoniono
zwycięzców w kategoriach szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Gimnazjalistami, dla których angielska ortograﬁa nie miała tajemnic okazali się: Szymon Łasut – Balcerzak,
uczeń Publicznego Gimnazjum nr 3 w
Żninie oraz Jakub Dreżewski i Michał
Wojtkowiak (obaj z Gimnazjum nr 1 w
Barcinie). Polska ortograﬁa nie miała
żadnych tajemnic dla Jakuba Felcyna,
Laury Strajt i Anny Małkowskiej z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie.
Do grona zwycięzców w kategorii

szkół średnich dołączyli Maciej Kowalski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Hanna Bartkowiak
z I Liceum Ogólnokształcące w Żninie
oraz Łukasz Kaśków, uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Laureaci otrzymali
pamiątkowe statuetki i nagrody
książkowe, a pozostali uczestnicy
dyplomy i podziękowania. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy zarówno
wiedzy jak i umiejętności.

Spotkanie z
Barbarą
Kosmowską
05.04.2017 roku uczniowie
klasy II b wraz z wychowawcą i
panią Marzeną Wolską udali się do
biblioteki miejskiej, by spotkać się
z panią Barbarą Kosmowską ﬁlolożką, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, autorką wielu
powieści, np. „Buby" - lektury,
którą wcześniej omawialiśmy na
lekcji. Pisarka to bardzo ciepła i
kontaktowa osoba. Została
nagrodzona na wielu konkursach,
np. w Konkursie Literackim im.
Astrid Lindgren. Bardzo zainteresowała mnie książka pt. „Niebieski
autobus". Autorka twierdzi, że
pisanie książek dla młodzieży
wcale nie jest łatwe - zawsze traktuje je jako poważne wyzwanie.
Zdradziła nam także, co robi, aby
jej książki były bardziej wiaryDokończenie na str. 16
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godne - rozmawia z ludźmi o ich problemach, przygodach. Do-wiedzieliśmy się także wielu ciekawostek, np.
pani Basia, tworząc postać dziadka,
wzorowała się na swojej mamie. W
końcowym etapie spotkania, zadawaliśmy pisarce pytania, które uprzednio przygotowaliśmy na lekcji języka
polskiego. Autorka z chęcią na nie
odpowiadała, a niektóre ją mile
zaskoczyły. Pod koniec naszej pogawędki, pani Kosmowska przyznała,
że podobają jej się spotkania z
czytelnikami, bo wtedy poznaje nowych ludzi, ale najbardziej lubi pisać,
bo wtedy czuje się spełniona. Takie
spotkanie to bardzo ciekawe i ważne
uzupełnienie omawiania lektury.
Polecam je każdemu - na pewno
będzie ciekawie.

Zosia Drzewiecka, klasa II b

Szymon Smaruj Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady
Szymon Smaruj uczeń klasy II LO
wziął udział w trójstopniowej olimpiadzie tematycznej, która obejmowała wiedzę z historii, geograﬁi,
wiedzy o społeczeństwie oraz z
religii. Organizatorem Olimpiady jest
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po przebyciu dwóch etapów - szkolnego i wojewódzkiego - Szymon przeszedł do
ﬁnału, który odbył się 19 kwietnia na
w/w uniwersytecie. Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w
świat wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko 900
polskich misjonarzy, dbając o ich roz16

wój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny. Po rozwiązaniu
testu ﬁnałowego składającego się z
50 pytań, Szymon zdobył tytuł Laureata. Ten tytuł daje mu możliwość
wstępu na niektóre kierunki wybranych uczelni w kraju z pominięciem
postępowania rekrutacyjnego, np. na
UW - wydział geograﬁi i studiów regionalnych, czy europeistyka, UAM etnologia, UKSW - dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, UW-M, UŚ,
UJ. Opiekunem merytorycznym Szymona jest p. Grażyna Sudoł. Bardzo
się cieszymy z sukcesu Szymona i
gratulujemy.

Turniej Darta
1 kwietnia (tj. sobota) od godziny
16:45 na Stadionie Lekkoatletycznym
w Barcinie rozgrywany był III Otwarty Turniej "Darta 301" o Puchar Prezes
Barcińskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji - Pani Leny Patalas. Na starcie stanęła rekordowa łączna liczba..
24 graczy! Po kilku słowach otwarcia i
losowaniu, wszyscy zostali rozstawieni w drabince turniejowej - podwójnego K.O. dla trzydziestu dwóch
graczy.. Po blisko czterogodzinnej
rywalizacji i sześćdziesięciu pojedynkach przy tarczy wyłonioną najlepszą
czwórkę, która pomiędzy sobą rozstrzygnęła czołowe lokaty! Po raz kolejny triumfował Barcinian - Joachim
Zakopiec, który jednak nie miał łatwej
przeprawy po najwyższe miejsce!
Sporo trudu przysporzyli mi Żninianie, którzy gościli po raz pierwszy na
zawodach Darta w Barcinie. Tuż za
nim uplasowali się kolejno.. Jacek
Czerniachowski (ze Żnina), Wiesław
Garwol (z Barcina) oraz Przemysław
Gil (ze Żnina)! Pierwsza czwórka
otrzymała okazjonalne statuetki, a
każdy ze startujących po pamiątkowym dyplomie uczestnictwa. Nagrodę dodatkową - podwójną wejściówkę na krytą pływalnie w Barcinie otrzymał Jacek Czerniachowski, za
ugranie tzw. "MAXa", czyli 180 punktów w trzech rzutach - jemu udało
się jako pierwszemu!
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Aleksandra Lasecka
najszybsza na 1000 metrów Liga Tenisa

8 kwietnia na Krytej Pływalni w
Barcinie odbyła się III Edycja Zawodów Pływackich „Ratowniczy Kilometr”. W zawodach pływackich na
dystansie 1000 metrów stylem dowolnym wystartowało 19 zawodników. Rywalizacja pomiędzy zawodnikami była niezwykle ciekawa, padł
nowy rekord zawodów, który ustanowiła zwyciężczyni tegorocznej edycji Aleksandra Lasecka. Dystans 1000
metrów pokonała w czasie 12:47;03.
W zawodach mógł wystartować
każdy, kto urodził się nie później niż w
2003 roku i pasjonuje się pływaniem.
Zwyciężczynią zawodów, jak już
wspomnieliśmy wcześniej, została
Pani Aleksandra Lasecka, która przepłynęła dystans w czasie 12:47;03. Tuż
za nią na podium uplasował się Pan

Tomasz Spychalski, któremu pokonanie 1000 metrów zajęło 14:02;56,
zaś na najniższym stopniu stanął Pan
Radosław Staszkiewicz z czasem
14:25;84. Najlepsza trójka otrzymała
drobne nagrody rzeczowe. Każdy
zawodnik, który wziął udział w
rywalizacji otrzymał też pamiątkowy
dyplom i medal. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w zawodach i piękną sportową rywalizację, a
także naszym sędziom, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem
zawodów. Miejmy nadzieję, że za rok
spotkamy się ponownie w jeszcze
liczniejszym gronie. Gratulujemy
najlepszym zawodnikom sukcesu,
zaś wszystkim ukończenia tego
wymagającego dystansu.

Ziemnego
w Barcinie

W niedzielę 26 marca na Orliku
przy SP2 w Barcinie zakończyły się
rozgrywki Jesiennej Ligi Tenisa Ziemnego. Tego dnia rozegrano ﬁnał
grupy B, w którym wystąpiło czterech zawodników. Po losowaniu i rozstawieniu rozegrano dwa mecze półﬁnałowe, następnie odbył się mecz o
3 miejsce i ﬁnał. Po rozegraniu tych
spotkań wyłoniono najlepszych
zawodników grupy B: Mateusz Marnocha – I miejsce, Sławomir Nowak –
II miejsce, Ewa Nowak – III miejsce.
Natomiast najlepszym zawodnikiem
w zakończonych wcześnie rozgrywkach grupy A okazał się Adam Gil,
który wyprzedził Marcina Woźniaka i
Jarosława Wiktorowskiego. Do rozgrywek przystąpiło łącznie 12 uczestników, których podzielono na wspomniane dwie grupy. Mecze w grupach rozgrywano systemem „każdy z
każdym”, zaś do ﬁnałów poszczególnych grup awansowało czterech
najlepszych zawodników.
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PLSD: Finał 9.edycji
W minionym tygodniu, a dokładniej w sobotę 22 kwietnia bieżącego
roku, rozegrane zostały Finałowe
Turnieje dziewiątej edycji Pałuckiej
Ligi Siatkówki Dziewcząt w sezonie
2016/17! Po raz kolejny wszyscy zainteresowani, czyli drużyny biorące
udział w rozgrywkach oraz ich trenerzy i sympatycy udali się do Hali Widowiskowo-Sportowej w Barcinie.
Turnieje Finałowe zostały rozegrane
systemem "każdy z każdym" zgodnie
z zajętymi miejscami w tegorocznych
rozgrywkach. W pierwszej "mistrzowskiej" grupie, gdzie zespołom
przyszło zagrać o Puchar Prezesa Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pani Leny Patalas, zagrały ze sobą
odpowiednio .. LUKS Wilki Wilczyn,
LUKS Inowrocław II LO, MUKS I Bielice oraz I LO Kasprowicz Inowrocław
I. Na drugim boisku swoje rozgrywki
prowadziła grupa z miejsc 5-8. Tam,
analogicznie jak w przypadku pierwszej czwórki, mecze rozgrywano
również tym samym systemem, i tak..
MUKS Bielice II, I LO Kasprowicz Inowrocław II, MUKS Barcin oraz UKS
Gniewkowo zagrały o Puchar Prezesa
Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Barcin - Pani Pauliny Roszak. W każdym ze spotkań gra
toczyła się do 15 punktów, zatem na
próżno było szukać przypadkowych
rezultatów. Każdy team próbował
"wyśrubować" wynik osiągnięty w
przeciągu całego sezonu. W grupie
pierwszej dzieliła i rządziła mistrzowska drużyna prowadzona przez Jerzego Muszyńskiego, która nie oddała nawet seta. Druga lokata podobnie jak w lidze, w rękach Bielickiego
MUKSu. Wiadomym było również, że
losy miejsca trzeciego i czwartego
rozstrzygnąć miały się między Inowrocławiankami. Tu wyraźnie lepsze
były dziewczęta z "Konopy", które
ograły siatkarki "Kaspra" wynikiem
2:0! W grupie drugiej natomiast, prym
wiodła druga ekipa Tomasza Wyziny.
Gromadząc najwięcej oczek, triumfowała w tabelce i to do ich rąk
19

powędrowało najcenniejsze trofeum! Na drugiej lokacie uplasowały
się gospodynie - MUKS Barcin, prowadzone przez Damian Kaśków, które wykorzystały swoją szansę. Wyprzedziły one kolejno UKS Gniewkowo oraz I LO Kasprowicz Inowrocław II! Tuż po zakończeniu imprezy Rada Trenerów Pałuckiej Ligi Siatkówki Dziewcząt, przydzieliła nagrody indywidualne oraz drużynowe za
cały sezon oraz rozgrywki ﬁnałowe.
Wyróżnienia indywidualne jako MVP

(najbardziej wartościowe zawodniczki) rozgrywanych tego dnia spotkań
otrzymały kolejno.. Sandra Derengowska (MUKS Barcin), Kinga Pawlak, Anna Owczarek, Julia Wieczorek,
Joanna Kotlińska oraz Agata Małysiak (wszystkie MUKS Bielice), Patrycja Krysiak (I LO Kasprowicz Inowrocław), Marta Muszyńska, Natalia
Szymankiewicz oraz Martyna Woźniak (LUKS Wilki Wilczyn), Kinga Sąsała (UKS Gniewkowo) oraz Elwira
Wolf (LUKS Inowrocław II LO).

nowy internetowy
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kwiecień 2017

DODATEK

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

14 listopada 2007 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie
Oﬁarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla
uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy
decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci
Oﬁar Zbrodni Katyńskiej. W Barcinie –
17 września 2016 roku – odbyła się
uroczystości odsłonięcia tablicy i
posadzeniu dębów poświęconych
pamięci por. Floriana Nowickiego,
por. Edwarda Hoppe i por. Zdzisława
Antoniego Gierlińskiego. 13 kwietnia
br. w imieniu wspólnoty samorządowej Krystyna Bartecka, Michał
Pęziak i Bartłomiej Uszko oddali hołd
zamordowanych Oﬁcerom Wojska
Polskiego wywodzącym się z gminy
Barcin.
Jarosław Drozdowski

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
27 kwietnia 2017 roku w Barcinie i
Piechcinie były wydawane bezpłatnie
ﬂagi z drzewcami. Na patriotów
czekaliśmy w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz w
ﬁlii biblioteki publicznej w Piechcinie.
Samorządowa akcja zorganizowana
została z okazji obchodzonego 2 maja
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 2011 roku w Gminie Barcin wydano
1700 ﬂag. Symbolami Rzeczypospolitej Polskiej są orzeł biały, białoczerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”. Pamiętajmy, że zgodnie z
polskim prawem korzystamy z godła,
barw i hymnu Trzeciej Rzeczypospolitej w sposób zapieniający im należytą cześć i szacunek.

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia 2017 roku w Urzędzie
Miejskim w Barcinie zorganizowano
spotkanie z okazji Światowego Dnia
Zdrowia i Dnia Pracownika Służby
Zdrowia, na które zaproszono przedstawicieli Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie, Ko-

misji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej w Barcinie, kierownictwa SPZOZ i branżowych związków zawodowych oraz właścicieli
niepublicznych placówek medycznych działających na terenie Miasta i
Gminy Barcin. Samorządowcy złożyli
kierownictwom ZOZ-ów, perso-

Edukacyjne
nowinki

stronie internetowej Instytutu Badań
Edukacyjnych (www.ibe.edu.pl)
można przeczytać, że Bąbel Matematyczny IBE to zespół działań wspierających szkoły w nauczaniu matematyki poprzez pomoc matematyków i
psychologów z instytutu, dzięki
której nauczyciele mogą podnosić
poziom nauczania dzieci i zaangażowania podopiecznych w zajęcia. W
czerwcu 2017 roku odbędzie się
Gminna Konferencja Edukacyjna
promująca kształcenie wyprzedzające. Wykłady i warsztaty dla
nauczycieli poprowadzą pracownicy
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Studiów
Edukacyjnych, Zakład Pedeutologii),
którzy pod kierunkiem prof. dr. hab.
Stanisława Dylaka przygotowali
opracowanie pt.: „Strategia kształcenia wyprzedzającego”. Od 3 kwietnia 2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie uruchomiony został punkt konsultacyjny
dla rodziców dzieci w wieku 0-5 lat, w

W 2017 roku w Gminie Barcin
rozpoczniemy wdrażanie nowatorskiego sposobu nauczania matematyki – Bąbla Matematycznego IBE i
zorganizujemy konferencję edukacyjną promującą kształcenie wyprzedzające. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie
powstał punkt konsultacyjny dla
rodziców dzieci w wieku 0-5 lat. 8
kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie, 40 nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i matematyki rozpoczęło cykl warsztatów
szkoleniowych, których efektem ma
być wdrożenie w gminnych przedszkolach i szkołach nowatorskiego
sposobu nauczania matematyki tzw.
Bąbla Matematycznego IBE. Na
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nelowi medycznemu, pomocniczemu i technicznemu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślność, ludzkiej
życzliwości, spełnienia w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.
Podziękowano za najwyższe normy
procedur medycznych i standardy
organizacyjne pozwalające na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sprawach
ochrony zdrowia. W tym roku święto
służby zdrowia jest okazją do porozmawiania o depresji i przyczynienia
się do tego, aby jak najwięcej osób w
różnym wieku i z różnych środowisk
cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało. Depresja jest
przyczyną cierpienia psychicznego,
negatywnie wpływa na wykonywanie najprostszych codziennych czynności, prowadzi do zniszczenia relacji
z rodziną i przyjaciółmi, niezdolności
do pracy zarobkowej, a nawet samobójstw.
Jarosław Drozdowski
którym dyżurują terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 52 30 20 438.

Jarosław Drozdowski

Powiatowy konkurs wiedzy samorządowej

W dniach 27 – 28 marca 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Żninie
odbył się ﬁnał powiatowy konkursu
„Wiedzy o samorządzie terytorialnym” z udziałem gimnazjalistów i
licealistów z Gminy Barcin. Julia Gajb,
Marta Jakubowska i Przemysław Kalka z Gimnazjum nr 2 w Piechcinie oraz
Sandra Derengowska, Mikołaj Ratajczak i Szymon Smaruj z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie zajęli
drużynowo trzecie miejsca w swoich
kategoriach wiekowych. Indywidualnie Mikołaj Ratajczak był drugi, a
Sandra Derengowska piąta wśród
licealistów. Gimnazjalista Przemysław Kalka wywalczył czwartą lokatę.

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej
Po przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego Gmina Barcin
zleciła do wykonania roboty polegające na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w Barcinie Wsi, Wolicach i
przy ul. Akacjowej w Barcinie o łącznej wartości 1.866.939,35 zł.

Celem konkursu jest przybliżenie
uczniom zasad funkcjonowania
samorządów lokalnych oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy o własnym
regionie, jego kulturze, historii i
geograﬁi. Klasyﬁkacja w grupie
gimnazjów: Gimnazjum Publiczne im.
Mikołaja Kopernika w Rogowie,
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 750
lecia Miasta Żnina w Żninie, Gimnazjum nr 2 w Piechcinie, Gimnazjum w
Lubostroniu, Publiczne Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w
Janowcu Wielkopolskim i Publiczne
Gimnazjum w Gąsawie. Klasyﬁkacja
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcące

im. Braci Śniadeckich w Żninie, Zespół
Szkół Niepublicznych im. Jana
Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim, Liceum Ogólnokształcące w
Barcinie, Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji
Edukacji Narodowej w Żninie, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii
Karłowskiej w Żninie, Zespół Szkół
Niepu-blicznych w Piechcinie i Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie.

Rollstick Toruń Spółka z o. o. z Torunia przyjęła do wykonania roboty
polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi (o
wartości 460.309,27 zł) oraz w mieście Barcin przy ul. Akacjowej (o wartości 343.945,33 zł). Inwestycja w
Barcinie Wsi (działka nr 134) obejmuje
wykonanie kolektorów sanitarnych o
długości 752 m, przewiertu sterowanego o długości 14 m oraz kanałów
bocznych o długości 221 m (37 szt.).
Zadanie przy ul. Akacjowej (działka nr

86) dotyczy budowy kolektorów
sanitarnych o długości 525 m, rurociągów tłocznych o długości 35 m,
kanałów bocznych o łącznej długości
112 m (25 szt.) i przepompowni sieciowej. Roboty budowlane mają zostać zakończone odpowiedni do 15 i 10
czerwca br. Wimar Spółka z o. o. z
Koronowa przyjęła do wykonania roboty polegające na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w Wolicach dla

Jarosław Drozdowski

Dokończenie na str. 4 3

działek nr 93 i 120 o wartości 1.062.684,75 obejmuje budowę kolektorów sanitarnych o długości 1908 m,
rurociągów tłocznych o długości 40
m, kanałów bocznych o długości 376
m (77 szt.) oraz tłoczni ścieków. Termin zakończenia robót ustalono na
15.06.2017 r. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w mieście Barcin przy ul. i

Akacjowej oraz w miejscowościach
Wolice i Barcin Wieś” o łącznej wartości 9569,85 zł przyjął do wykonania
Zakład Usług Technicznych Wiesława
Nurskiego z Kołudy Małej. Przedmiot
umowy realizowany będzie przez
cały okres zadania inwestycyjnego a
dodatkowo obejmie przeglądy gwarancyjne oraz prace związane z usunięciem ewentualnych usterek. Inwestycje uzyskały doﬁnansowanie z

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka WodnoŚciekowa w aglomeracjach na podstawie umowy pomiędzy Gminą Barcin a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nych grupach. Najlepiej z Gminy Barcin zaprezentowali się Bruno Maciejewski (opiekun Janusz Krauze),
który wygrał w swojej kategorii wiekowej i awansował na eliminacje
wojewódzkie oraz Wiktor Baczyński
(III miejsce w kategorii szkół podstawowych), gimnazjalista Krystian

Łożyński (II miejsce) i Filip Piotrowicz
(III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych). Dobry występ i wysokie miejsca indywidualne pozwoliły
reprezentacji Gminy Barcin wygrać
klasyﬁkację drużynową i wywalczyć
Puchar Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka.

Barcinie wygrał wojewódzki etap IV
edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”. Głównym celem konkursu wiedzy historycznej, organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska, jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat
1970 – 1990 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Etapy wojewódzkie z
udziałem około 800 uczniów odbyły
się 15 marca br. W Toruniu wygrał
Szymon Smaruj, który razem Agnieszką Kaczorowską i Aleksandrą

Wielewicką z I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w
Bydgoszczy, będzie reprezentował
region na wizycie studyjnej w Gdańsku i w ﬁnale ogólnopolskim we Wrocławiu. Szymona Smaruja (zwycięzca) i Mikołaja Ratajczaka (uczestnik)
przygotowała pani Grażyna Sudoł.
Sześcioro uczniów z Gimnazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
zostało laureatami lub ﬁnalistami
konkursów przedmiotowych dla

Jarosław Drozdowski

Turniej wiedzy
pożarniczej
11 kwietnia br. w Lubostroniu
odbyły się XVII powiatowe eliminacje
XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. Wzięło w nim udział 48
uczestników ze wszystkich gmin
powiatu żnińskiego. Gminę Barcin
reprezentowali Bruno Maciejewski,
Wiktor Baczyński i Krzysztof Zaborowski (grupa I – szkoły podstawowe), Krystian Łożyński i Jakub Klecha
(grupa II – gimnazja) oraz Filip Piotrowicz, Mikołaj Ratajczak i Bartosz Wilk
(grupa I I I – szkoły ponadgimnazjalne). Komisja w składzie przewodniczący mł. bryg. Waldemar
Ulatowski, sekretarz dh Zenon Stosik
oraz członkowie dh Bogdan Makowski, mł. bryg. Paweł Filipiak i dh
Andrzej Pliszkowski przeprowadziła
pisemny test dla wszystkich uczestników a następnie ﬁnały ustne dla
najlepszych uczniów w poszczegól-

Olimpiada i
konkursy
przedmiotowe
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Barcinie odnieśli
sukcesy w „Olimpiadzie Solidarności” i konkursach przedmiotowych
kuratora oświaty. Szymon Smaruj z
Liceum Ogólnokształcącego w
4

Dokończenie na str. 5

uczniów gimnazjów województwa
kujawsko-pomorskiego w roku
szkolnym 2016/2017. Adrianna Bartoś
została laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego (opiekun Elżbieta Klonowska) i ﬁnalistą z
matematyki (opiekun Tomasz Woźnicki). Maria Wolska została laureatem konkursu przedmiotowego z
języka polskiego (opiekun Marlena
Korgul), a Jakub Dreżewski – laure-

80 – lecie
Mapei
19 lutego 1937 roku Rodolfo
Squinzi założył w Mediolanie ﬁrmę
wytwarzającą „materiały pomocnicze dla budownictwa i przemysłu”
(po włosku „Materiali Ausiliari per
l'Edilizia e l'Industria”). Obecnie
Grupa Mapei jest światowym liderem
w produkcji klejów i produktów
chemicznych dla budownictwa, liczącym 81 oddziałów, 18 laboratoriów
badawczo-rozwojowych oraz 70
fabryk w 32 krajach. MAPEI Polska
jest częścią Grupy MAPEI. Polski od-

Kulinarne
podróże
po świecie
Od kilku lat w Gimnazjum Nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Barcinie w
ramach zajęć terapii kuchennej z
komunikacją alternatywną realizowane są projekty, podczas których
wolontariusze współpracują z osobami niepełnosprawnymi, zgłębiając
tajniki przygotowywania i testując
smaki tradycyjnych lub egzotycznych
dań. 13 marca br. rozpoczęły się
„Kulinarne podróże po świecie”. Tym
razem uczestnicy poznają sposób
przyrządzania i smak potraw z

atem z ﬁzyki (opiekun Agata Wojciechowska). Finalistami konkursów
przedmiotowych zostali Piotr Marczak z języka polskiego (opiekun
Marzena Wolska), Paulina Małodzińska z języka hiszpańskiego (opiekun
wyjazdu Alicja Huszcza) i Bartosz
Maćkowiak z chemii (opiekun Iwona
Zbieranek). Cele konkursów kuratora
oświaty obejmują 1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich,

2) pobudzanie twórczego myślenia,
3) rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 4) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,
5) motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy
z uczniem zdolnym.

Jarosław Drozdowski

dział grupy powstał w 2000 roku. W
kwietniu 2003 roku uruchomiono
fabrykę w Gliwicach, a w lipcu 2012
roku ruszył drugi zakład produkcyjny
ﬁrmy – w Barcinie. Całkowite moce
produkcyjne MAPEI Polska wynoszą
420 000 ton produktów proszkowych rocznie. Dodatkowo w Barcinie
oddano do użytku linię do produkcji
tynków mokrych. „MAPEI powołana
do tego, by odgrywać czołową rolę w
procesie innowacji na rzecz budownictwa, nierzadko wyprzedzając
potrzeby rynku, nigdy z wytyczonej
ścieżki nie zeszła” - napisał w okolicznościowym liście CEO Giorgio Squinzi.
Jarosław Drozdowski
różnych kontynentów. Poza gimnazjalistami oraz absolwentami szkoły
umiejętności pracy w kuchni trenują
także niepełnosprawne dzieci, biorące udział w sobotnich zajęciach
„Chwila oddechu”. Pierwszym daniem, które zostało przygotowane i z
apetytem zjedzone był barszcz ukraiński. Projekt realizowany będzie do
grudnia a zaplanowane zostały 23
spotkania. Finałem roku szkolnego
będzie siódmy gminny konkurs kulinarny „Smak lata”. Organizatorzy
wzbogacają nie tylko umiejętności
gotowania i komunikowania się, ale
także wyposażenie kuchni w różne
naczynia i sprzęt AGD. Tym razem,
dzięki dotacji z budżetu Gminy Barcin,
Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”
zakupi kuchenkę elektryczną z
piekarnikiem. Program autorstwa
nauczycielek nauczania specjalnego

Moniki Łukomskiej i Magdaleny Kucharskiej jest terapeutyczną formą
integracji i edukacji młodzieży
niepełnosprawnej z pełnosprawnymi
rówieśnikami przez udział w zajęciach kulinarnych, w trakcie których
uczestnicy rozwijają własną samodzielność, nabywają kompetencji
współdziałania z drugim człowiekiem, poznają alternatywne formy
komunikowania, uczą się tolerancji i
akceptacji. Pomysłodawcy zapraszają do włączenia się w działania
wolontaryjne na polu kulinarnym.
Jarosław Drozdowski

Fot. str. 6
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Specjalistyczny ambulans w Piechcinie

11 kwietnia br. odbyła się w
Piechcinie kolejna akcja zbiórki
krwi. Ambulans do poboru krwi
oczekiwał na krwiodawców na
parkingu przy Zespole Publicznych Szkół nr 1. Krew oddało 21
6

osób. To bardzo dobry wynik.
Krew jest lekiem, którego niczym
nie można zastąpić. Podawana
jest w stanach zagrożenia życia.
Najnowocześniejsze i najbardziej
skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wyko-

nania, gdyby nie było krwi. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali
ten cenny lek. Kolejny pobór krwi
w Piechcinie odbędzie się 11 lipca.
Akcję zorganizował pan Sławomir
Zelek.
Jarosław Drozdowski

DODATEK

Projekty LafargeHolcim w PSSE
Prezes Zarządu Lafarge Cement
S.A. Federico Tonetti oraz Zarząd
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Aleksandra Jankowska i Paweł Lulewicz objęli patronatem spotkanie „Projekty LafargeHolcim w PSSE” zorganizowane 20
kwietnia br. w Cementowni Kujawy.
Na zaproszenie organizatorów w
konferencji w Bielawach uczestniczyli Burmistrz Barcina Michał Pęziak
oraz Kierownik Referatu Rozwoju i
Promocji Grzegorz Smoliński. Dyrektor Cementowni Kujawy Stanisław
Sobczyk przedstawił historię i obecną
sytuację Lafarge Cement S.A. Koncentrując się na projektach realizowanych w ramach Pomorskiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej dyrektor
powiedział, że z zadeklarowanych
przez Lafarge 400 MLPN, zaawansowanie wszystkich wydatków
inwestycyjnych do w streﬁe na koniec 2016 roku wynosi 310 MPLN. W
wyniku realizacji inwestycji Lafarge
utworzył 24 nowe miejsca pracy, głównie dla wykwaliﬁkowanych pracowników do obsługi innowacyjnych
maszyn i urządzeń produkcyjnych. W
latach 2016 – 2017 w Cementowni
Kujawy w Bielawach realizowany jest
„Projekt O€ za GJ”, który obejmuje
zwiększenie efektyw-ności produkcji
przez dostosowanie linii produkcyjnej do wypału klinkieru do spalania niskoprzetworzonych paliw
alternatywnych (nowy kalcynator i
by-pass chlorowy), zabezpieczenie
alternatywnych źródeł energii (platforma paliw alternatywnych) oraz
poprawę jakości produktów i jakości
obsługi klientów (osobny przemiał
produktów i nowe terminale załadunku cementu luzem, pomiar „on
line” rozkładu ziarnowego oraz
automatyczne laboratorium zmianowe). Na zakończenie goście zwiedzili
zakład, który posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych
do wypału klinkieru w Europie. Historia wydobycia kamienia wapiennego
na Kujawach sięga 1860 roku. Obecnie wyrobisko obejmuje 260 ha terenu a cały obszar górniczy to 1076 ha.
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Vademecum

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograﬁcznie gmina na-leży do Pałuk i leży na
Szlaku Piastowskim.
Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i
usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Sąsiaduje
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie,
Pakość, Dąbrowa i Żnin.
Barcin, stanowiący siedzibę władz
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym
ośrodkiem administracyjno-usługowym i
mieszkaniowym. Charakterystycznym
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu
przestrzennego na dwie odmienne jednostki - stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający
wielowiekowe tradycje stary Barcin
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej
części miasta.
Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska,
Gulczewo, Józeﬁnka, Julianowo, Kania,
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin,
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice,
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo,
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest
na 14 sołectw. Trzy największe wsie Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej.
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000
osób. Największym skupiskiem ludności
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób.
Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%),
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione 1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
skupiających ludzi aktywnych.

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak
Zastępca Burmistrza Barcina: Lidia Kowal
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gminna Straż Pożarna w Barcinie
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90
Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92
Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29
Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin
tel. +48 52 383 70 86
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl
Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 34 48
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a
88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

Straż Miejska w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
pokój nr 11a i 11b
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl
Komisariat Policji
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 303 33 30
Dom Pomocy Społecznej
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 40
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 20 79
Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784178-170
Wypożyczania rowerów w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin
tel. 784-178-170
Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 64 03
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 32 67
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