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Rok 2017 przywitaliśmy
już tradycyjnie
pod Urzędem Miejskim

25 finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Mimo iż ﬁnał Wielkie Orkiestry
Świątecznej Pomocy tradycyjnie ma
miejsce w niedzielę, to w Barcinie
pierwsze licytacje miały miejsce już w
sobotę 14 stycznia. Tak właśnie od kilku lat gra gimnazjum w Barcinie. W
tym roku licytacje prowadził Piotr
Marczak a licytowano jak zwykle
przeróżne gadżety, przekazane
przez rodzimych przedsiębiorców,
handlowców, czy artystów. Podczas
imprezy funkcjonowała kafejka gdzie
każdy mógł posmakować wypieków
przygotowanych specjalnie na tę
okazję. Łącznie szkoła zebrała i prze-

kazała na rzecz fundacji 3 164 złote i
74 grosze. W sobotę grał także
basen. Na amatorów pływania czekała Charytatywna Nocna Sztafeta.
Pływano od godz. 22:00 do 6:00 rano.
Kwota jaką dzięki tej akcji uzyskano
to 2 tysiące 400 złotych. Warto też w
tym momencie dodać, że w sobotnie
popołudnie w Miejskim Domu Kultury trwały ostatnie intensywne przygotowania do niedzielnego ﬁnału,
wolontariusze byli także instruowani
przez policjantów jak bezpiecznie
kwestować. W niedziele pierwsi
Dokończenie na str. 2

wolontariusze pojawili się na ulicach
skoro świt, dzielnie pokonując ulice
swoich osiedli kwestowali na rzecz
orkiestry. Od godziny 10:00 uroczysta
kwesta miała miejsce w Sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 1.
Szkoła grała razem z przedszkolem
nr 1. Na przysłowiowej scenie mogliśmy oglądać dzieci z przedszkola,
młodych wokalistów, oraz popisy
taneczne uczniów. Nie obyło się bez
licytacji. Licytowano bony upominkowe do salonów piękności, ozdobne
anioły a nawet tort w kształcie serca.
Dodatkowo działała kawiarenka ma-

prywatne osoby, zabawki czy też
biżuteria. Tradycyjnie cały hol zamienił się w centrum szkolnego grania,
sklepik, kawiarenka, loteria fantowa
to stałe elementy… a co na scenie…
na scenie oprócz wspomnianych
licytacji oczywiście popisy wokalne
oraz taneczne. Kwota jaka popłynie z
barcińskiej dwójki na konto fundacji
to 12 tys. 384 złote i 67 groszy. Kolejny nieodłączny element Wielkoorkiestrowego grania w Barcinie to
bieg „Policz się z cukrzycą”, w tym
roku po wcześniejszej rejestracji z
terenu Stadionu Miejskiego wystartowało blisko 50 biegaczy, trasa
tradycyjnie miała nieco ponad 2, 5

lowanie twarzy najmłodszym, na
każdego czekała także wata cukrowa
oraz loteria. Szkoła podstawowa nr 1
zebrała 6 tyś. 737 zl. i 6 groszy. W
szkole podstawowej nr 2 emocji jak
co roku również nie brakowało, nie
brakowało także chętnych do
licytowania ciekawych fantów. Były
występy dzieci z Przedszkola nr 2 i
Przedszkola nr 3 , czynny był sklepik i
loteria fantowa. No i oczywiście słynna kawiarenka pełna przepysznych
wypieków mam i babć. Wracając do
licytacji to prowadziły je panie Renata
Dziurzyńska oraz Zoﬁa Czyżewska a
wśród gadżetów znalazły się te z
logiem Wielkiej Orkiestry nie brakowało także tych podarowanych przez
2

kilometra. Na biegaczy czekało
również zadanie przygotowane w
połowie trasy. Uczestnicy musieli
okazać się znajomością udzielania
pierwszej pomocy. W Piechcinie
ﬁn a ł o w e g r a n i e r o z p o c z ę ł o s i ę
punktualnie o godzinie 16:00 Hala
Widowiskowo Sportowa jak zawsze
od tej godziny systematycznie się
wypełniała. Na przybyłych czekały
takie atrakcje jak koncert jednego z
muzyków z zespołu „Własny Port”.
Śpiewały i tańczyły także dzieci z
przedszkola natomiast młodzież z
Pat Portu z Barcina zaprezentowała
się w ciekawym spektaklu z pogranicza pantomimy, nie brakowało
także popisów wokalnych. Kiedy
scena w hali powoli się rozgrzewała

Dokończenie ze str. 1

najmłodsi mogli hasać do woli w
specjalnie dla nich przygotowanym
parku zabaw. Oczywiście tutaj także
nie obyło się bez licytacji, które
poprowadził Tomasz Kaniuka. Wśród
gadżetów znalazły się wielkoorkiestrowe koszulki, kalendarze,
maskotki, kubki, czy chociażby
okazały tort z logiem orkiestry. Tak
jak i w pozostałych miejscach tutaj
także przygotowany był kiermasz
najrozmaitszych gadżetów oraz
wypieków, gościem specjalnym był
Krzysztof Leśniewski znawca i propagator Kuchni Pałuckiej, który również
częstował wszystkich swoimi przysmakami. Piechcin zebrał bagatela 11
tys. 756 zł. i 70 groszy. Ostatni punkt
na naszej mapie ﬁnałowych akcji to
zawsze jest Hala Widowiskowo sportowa w Barcinie. Na środku scena, na
widowni rzesza mieszkańców, a co
na scenie ? na scenie między innymi
Oliwia Rybczyńska z Zespołem. Ponownie do wspólnej kwesty włączyła
się biblioteka miejska, która proponowała każdemu książkę za symboliczną złotówkę a w tym roku pomagali jej kwestować strażnicy Kurhanu.
Jak co roku swoje piękne maszyny
prezentował klub motocyklowy
Motoris Barcin. Każdy mógł także
podszkolić się z zakresu pierwszej
pomocy dzięki obecności strażaków.
A na głód najlepsza była pajda ze
smalcem serwowana przez panie z
Gminnej Rady Kobiet. To co wydarzyło się podczas jednej z licytacji
przysporzyło niejednego o prawdziwy zawrót głowy. Po niespełna
pół godziny licytowania okazałego
stosu gadżetów, który z każdym
kolejnym tysiącem złotych się zwiększał, pan Adam Gil z Barcina Wsi zakończył licytować ustanawiając rekord – 5 tysięcy złotych. Jak się później okazało dzieci państwa Gilów
korzystały ze sprzętu ufundowanego
przez fundację Jurka Owsiaka, stąd
to ogromne zaangażowanie pana
Adama w coroczną zbiórkę. A tego
popołudnia licytowano, koszulki,
torby, kalendarze, oczywiście z
logiem orkiestry, hełm strażacki,
dokończenie na str. 3

karnety na rejs łodzią ratowniczą,
sesję fotograﬁczną, medal z okazji 25
lecia samorządności, książki i wiele
innych ciekawych gadżetów. Zatańczyli także podopieczni Arka Milarskiego. Arek o sztuce tańca mógłby
napisać książkę. A póki co szkoli kolejne pokolenia młodych tancerzy i trzeba przyznać, ze jest w tym bardzo dobry. Niezwykłe taneczne show zafundowały publiczności podopieczne
Natalii Kopydłowskiej młodej i utalentowanej tancerki - instruktorki tańca z
Domu Kultury. Gwiazdą ﬁnału w Barcinie był Zespół Kissi. Czyli polski zespół rockowy ale identycznie wyglądający i śpiewający jak legendarny
amerykański Kiss. Około godziny
19:00 zrobiło się w hali naprawdę
głośno. Tradycyjnie wszystko zakończyło światełko do nieba, czyli pokaz
fajerwerków. Za liczenie każdego
grosza w tym roku odpowiadali
pracownicy Banku Spółdzielczego,
którzy od samego rana ciężko pracowali w Domu Kultury. W sumie podczas wszystkich niedzielnych akcji w
Barcinie uzbierano 43 tys. 918 zł i 4 gr.
Był to zatem rekordowy ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
która w tym roku zbiera środki dla ratowania życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom.
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Jarmark Bożonarodzeniowy
18 grudnia, czyli na 6 dni przez
wigilią Miejski dom kultury przy
wsparciu Zespołu szkół nr 1 w Barcinie, szkoły podstawowej nr1 i nr 2
zorganizował po raz pierwszy w
naszym mieście Jarmark Bożonarodzeniowy. Na odwiedzających
czekały liczne stoiska z rozmaitymi
wyrobami. Można było zakupić
przepiękne ręcznie robione ozdoby
choinkowe – aniołki, bombki, łańcuchy czy stroiki. Była to także jedna z
ostatnich chwil aby nabyć oryginalny
świąteczny upominek. Talent wystawców połączony z fantazją i bogactwem asortymentu mógł zaspokoić
wszelkie gusta i potrzebę sprawienia
niespodzianki bliskim. Chwile po tym
jak jarmark został oﬁcjalnie otwarty,
ruszyła także degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych. Na odwiedzających czekał barszcz, pierogi, śledzie, kapusta z grochem oraz ciasta,
wszystko to miało jedną wspólną cechę, było przepyszne. Tradycja rzecz
święta, dlatego też oprócz wigilijnej
wieczerzy i prezentów nie mogło
zabraknąć wspólnego kolędowania.
Dla mieszkańców zaprezentowali się
młodzi utalentowani wokaliści, którzy na co dzień szlifują swój talent
pod okiem instruktorów w Domu Kultury pani Moniki Bleji i Michała Maciudzińskiego. Ponadto wystąpił zespół
„RETRO” prowadzony przez wieloletniego pracownika domu kultury
Sławomira Wróblewskiego.
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Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2017r. w Barcinie odbył
się III Barciński Orszak Trzech Króli,
zorganizowany wspólnymi siłami
przez barcińskie instytucje, stowarzyszenia oraz osoby prywatne: Paraﬁę pw. św. Maksymiliana Kolbego,
paraﬁę pw. św. Jakuba Większego,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
Miejski Dom Kultury, Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2, Zespół Szkół nr 1,
Towarzystwo Miłośników Miasta i
Gminy Barcin, Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy, Klub Żeglarski „Neptun”, I Wodną Drużynę Harcerską,
Barcińską Drużynę Harcerską, Gminną Straż Pożarną oraz Pana Andrzeja
Stachowiaka z Pakości. Wydarzenie,
przeprowadzone pod hasłem „Pokój
i dobro”, zgromadziło kilkuset mieszkańców miasta. Orszaki trzech króli
przeszły w pochodach z trzech różnych części miasta, by spotkać się
przed obliczem Heroda przy budynku
Zespołu nr 1 w Barcinie. Orszak króla
Kacpra, odznaczający się kolorem
czerwonym wyruszył spod kościoła
pw. św. Jakuba Większego, wyróżniająca się barwą niebieską świta króla Melchiora przeszła Aleją Harcerską
wzdłuż ul. Pakoskiej, zaś zielony orszak króla Baltazara przywędrował

spod świetlicy w Wolicach. Uczestnicy orszaków nieśli ﬂagi w odpowiednich kolorach, na głowach mieli korony, wznosili okrzyki i śpiewali pieśni. Monarchowie spotkali się w siedzibie Heroda, skąd następnie w
połączonym pochodzie przeszli do
kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego, gdzie oddali hołd Nowonarodzonemu. Kolejnym punktem programu było wspólne kolędowanie,
podczas którego można było usły-

szeć zespoły Retro i Relaks oraz uczestników warsztatów wokalnych Miejskiego Domu Kultury. Na zakończenie każdy chętny mógł poczęstować się gorącym napojem przygotowanym przez Pana Andrzeja Stachowiaka.

nonaukową. Książki przeznaczone na
kiermasz pochodziły z darów od
czytelników. Bibliotekarki wspierali
członkowie Stowarzyszenia „Strażnicy Kurhanu” ze Złotowa oraz Krzysztof Leśniewski – autor Kuchni
Pałuckiej. Wspólnie dzięki życzli-

wości i szczodrości kupujących zebraliśmy kwotę 1100,27 zł.

Olga Gralak-Ćwikła

Biblioteka
wspiera WOŚP
15 stycznia 2017 roku już po raz 25ty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Barcin przyłączyła się
do akcji, która w tym roku przebiegała pod hasłem: „Dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom”. W niedzielne popołudnie
w hali Widowiskowo-Sportowej w
Barcinie biblioteka przygotowała
kiermasz książek, z którego całkowity dochód przeznaczono na cele
WOŚP. Odwiedzający już za symboliczną złotówkę mogli nabyć dowolną
książeczkę dla dzieci, powieść dla
dorosłych czy literaturę popular-

Renata Grabowska
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Kreatywne biblio - piątki
Kreatywne biblio piątki – dla dzieci
i młodzieży rozpoczęły się 13 stycznia
2017 r. Spotkanie dla dzieci w każdy
piątek poprzedzone jest pogadanką
związaną z tematem zajęć. Tym razem opowiadano o tradycjach związanych z karnawałem. Znany jest powszechnie jako okres zabaw i balów
przebierańców, a rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, i kończy
w Środę Popielcową. Długość każdego roku jest inna i wiąże się z ruchomością Świąt Wielkanocnych. Rozpoczął się w święto Trzech Króli, a zakończy się tradycyjnie we wtorek 28
lutego. W naszym kraju karnawał pojawił się za czasów szlachty sarmackiej, a staropolskie obchody określane były jako zapusty. W Polsce bawiono się wtedy bardzo hucznie.
Szczególnie popularne były kuligi
oraz maskarady lub maszkary czyli
zabawy polegające na przebieraniu
się i zakładaniu masek .W tym okresie
warto znaleźć atrakcje w swojej najbliższej okolicy i skorzystać z dobrej
zabawy lub balu. Biblioteka
organizuje 27 stycznia Bal Karnawałowy dla dzieci i opiekunów - uczestników projektu „Edukowanie przez
czytanie”. W Oddziale dla dzieci i
młodzieży trwają pierwsze przygotowania do imprezy.13 stycznia 2017
r. odbyły się zajęcia plastyczne i
wykonywane były maski karnawałowe. Uczestnicy zajęć najpierw
stworzyli projekt na tablecie, a potem
przystąpili do wykonania papierowego.
Stanisława Ciesielska

Wieczornica
i pieśni
patriotyczne
8

Wieczornice patriotyczne są już
stałym elementem bibliotecznego
kalendarium. Organizowane przy
okazji świąt narodowych, gromadzą
zawsze sporą liczbę widzów. Nie
inaczej było 18 stycznia 2017 roku,
gdy z okazji wieczornicy zorganizowanej we współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 1 im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie. W czytelni biblioteki zjawiło się ponad sto osób, w

tym między innymi przedstawiciele
władz miasta: Burmistrz Barcina Pan
Michał Pęziak, Zastępca Burmistrza
Pani Lidia Kowal oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Teresa
Wilk. Grupa dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 pod kierunkiem
nauczycielek: Marioli Szumskiej, Joanny Trawińskiej oraz Anny Lewandowskiej przygotowała wystąpienie
poświęcone pieśniom i piosenkom

patriotycznym. Na spotkaniu odśpiewano szereg utworów związanych z
historią naszego kraju – od Hymnu
Państwowego oraz szanowanej Roty
przez pieśni legionowe, po popularne
piosenki wojskowe takie jak Serce w
plecaku. O każdym z utworów powiedziano kilka słów: data i okoliczności
powstania, autorzy słów i muzyki – o
ile są znani, jej miejsce na arenie historii. Pieśni śpiewane były nie tylko
przez dzieci – do śpiewu chętnie włączyła się publiczność. Słowa utworów były w większości doskonale
znane; jeśli jednak ktoś miał kłopot,
mógł skorzystać ze śpiewnika, który
otrzymał przy wejściu na salę. Za swój
występ uczniowie otrzymali gromkie
brawa, a nauczycielki, które przygotowały wystąpienie zasłużone
gratulacje. Widzowie omawiając

Artystyczne pasje
czytelniczek
11 stycznia 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbył się wernisaż wystawy, pierwszej w całorocznym cyklu „Artyści
Gminy Prezentują”. Swoje prace
zaprezentowały uczestniczki klubu
„Artystyczne Pasje Czytelniczek”,
działający od sierpnia 2015 roku przy
Filii nr 1 na ul. Kościelnej 15. „Artystyczne Pasje Czytelniczek” to klub
hobbystyczny zrzeszający czytelniczki z Barcina, szczególnie z tzw.
Starego Miasta. Inspiracją do powstania klubu był udział w warsztatach
z wikliny papierowej pod kierunkiem
Pani Longiny Roczek. Instruktorka wolontariuszka pochodzi z Kwidzynia, gdzie jako młoda dziewczyna
uczyła się w szkole trudnej sztuki
wyplatania wikliny. Obecnie jest na
emeryturze i dzieli się z innymi swoją
pasją. Pierwsze spotkanie klubu
miało miejsce 28 sierpnia 2015 roku.
Pani Longina pokazała zebranym
paniom jak, krok po kroku, pociąć
papier na paski i skręcać rurki, z
których można wyplatać koszyki,
choinki, wianki, anioły i inne przed-

spotkanie mówili, ze było im bardzo
miło wspólnie śpiewać – tym bardziej, ze okazji do śpiewania pieśni i

piosenek patriotycznych jest coraz
mniej.
Olga Gralak-Ćwikła

mioty. Od tamtego czasu panie
spotykają się regularnie - co tydzień
we wtorek o godzinie 10:00 w siedzibie Filii nr 1. Sprawia im to ogromną
radość. Wspólne wyplatanie papierowej wikliny to aktywne spędzanie
wolnego czasu, darmowa psychoterapia, śmiechoterapia i rehabilitacja nadgarstków. Swoje prace
czytelniczki prezentowały na „Wystawie stołów Wielkanocnych” w
Łabiszynie, na „Powitaniu Lata” w
Barcinie, jak również na Jarmarku
Bożonarodzeniowym w Barcinie.
Obecnie do klubu „Artystycznych
Pasji Czytelniczek” należą: Longina
Roczek, Ewa Brewka, Małgorzata
Drążek, Henryka Mazurek, Żaneta
Płotka, Halina Skoczyńska, Lilianna
Smyk i Halina Ryszka. Na wernisażu w
bibliotece stawiły się niemal wszystkie członkinie klubu; nieobecna była
Pani Halina Ryszka. Panie wyjaśniły
tajniki papierowej wikliny, gorąco
zachęcały do wstąpienia do klubu,
dzieliły się historiami z spotkań.
Każda z Pań miała swoje pięć minut; z
chęcią opowiadały, w jaki sposób
traﬁły do klubu, co najbardziej lubią
wyplatać, skąd czerpią inspiracje i
wzory . Ich optymizm i skłonność do
szczerego śmiechu sprawiły , że na

spotkaniu panowała wspaniała
atmosfera. Łatwo da się dostrzec, ze
panie łączy nie tylko uczestnictwo w
klubie, ale także wzajemna sympatia.
Przed wernisażem wręczono nagrody w konkursach Czytelnik Roku 2016
oraz Młody Czytelnik Roku 2016.
Niewątpliwą atrakcją spotkania był
także mini koncert piosenek świątecznych, które odśpiewała Oliwia
Rybczyńska w akompaniamencie gitary Adama Dzikowskiego.
Anna Zielińska, Olga Gralak-Ćwikła
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O zabytkach Barcina

W 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin rozpoczął
się nowy cykl, zatytułowany „Cudze
chwalicie, swego nie znacie...” poświęcony zabytkom Barcina oraz
okolicznych miast. Podczas pierwszego spotkania w cyklu prowadząca prelekcje Olga Gralak-Ćwikła
opowiedziała zebranym o wybranych
zabytkach położonych na terenie
naszego miasta, jak również o pałacu
położonym w pobliskim Krotoszynie.
Na wstępie prelekcji zebrani w czytelni biblioteki gości usłyszeli, czym
właściwie jest zabytek, jakie są ich
rodzaje, oraz na jakie sposoby są one
chronione w naszym kraju. Prelegentka opowiedziała również jak
powstaje karta ewidencyjna zabytku.
Następnie rozpoczęła się właściwa
część wykładu, poświęcona zabytkom Barcina i najbliżej okolicy. Mówiono głównie o zabytkach nieruchomych, czyli budynkach albo innego rodzaju budowlach i kontrukcjach
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trwale powiązanych z gruntem, ale
też parkach, układach urbanistycznych, cmentarzach itd. W chwili
obecnej jedynie cmentarz paraﬁi pw.
św. Jakuba Większego oraz zespół
pałacowo-parkowy w Krotoszynie
ﬁg u r u j ą w k r a j o w y m r e j e s t r z e
zabytków nieruchomych, nasze
miasto może się jednak poszczycić
większą ilością budynków (bądź
innych obiektów zaliczanych do
kategorii zabytku nieruchomego) o
dużej wartości artystycznej, naukowej bądź historycznej. Wśród nich
jest min. góra św. Wojciecha, kościół
pw. św. Jakuba Większego, wzniesiony w 1091 roku w stylu neoromańskim z elementami neogotyku, późno
klasycystyczny dwór zwany potocznie dworem Winieckich, potężny
spichlerz z ok.1900 roku, budynek
Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr
Stanisława Krzysia z 1893 roku czy
liczne kamienice położone przy rynku oraz wzdłuż biegu ulic 4 stycznia

oraz Wyzwolenia. Warto także wspomnieć zabudowania infrastruktury
kolejowej czy stanicę żeglarską. Po
zakończonej prelekcji nadszedł czas
na głosy z publiczności – tu wiele ciekawych informacji oraz kilka korekt
wniósł obecny na Sali Pan Artur
Skrzypczyk. Następny wykład z cyklu,
poświęcony zabytkom położnym na
ternie gminy Barcin, odbędzie się w
marcu; wtedy również omówione
zostanie wyposażenie kościoła pw.
św. Jakuba Większego. Już teraz
serdecznie zapraszamy.
Olga Gralak-Ćwikła

KONKURSY CZYTELNIK ROKU 2016
ORAZ MŁODY CZYTELNIK ROKU 2016
ROZSTRZYGNIĘTE
11 stycznia 2017 roku podczas wernisażu z cyklu „Artyści Gminy prezentują” rozstrzygnięte zostały konkursy Czytelnik roku 2016 oraz Młody
Czytelnik Roku 2016 biblioteki głównej, Filii nr 1 w Barcinie oraz ﬁlii w
Mamliczu. Wyróżniani są czytelnicy,
którzy nie tylko wypożyczają duże
ilości książek, ale i też aktywnie uczestniczą w życiu książnicy biorąc udział
w bibliotecznych wyda-rzeniach. W
konkursie na Czytelnika Roku 2016
biblioteki głównej dodatkowe punkty można było także zdobyć za napisanie recenzji książki oraz wypożyczanie prasy. Czytelnikiem Roku 2016
w bibliotece głównej została Pani
Danuta Pałka, która wypożyczyła 284
pozycje, odwiedzając bibliotekę 35
razy. Pani Danuta, z zawodu cukiernik, obecnie przebywa na emeryturze. Lubi powieści obyczajowe,
szczególnie te z historią w tle. Preferuje literaturę obcą. Młodym Czytelnikiem Roku została natomiast Wiktoria Napierała. 9-latka wypożyczyła
w zeszłym roku 63 książki. Najczęściej
wybiera literaturę dziecięcą poświęconą tematowi wróżek i księżniczek,
lecz nie stroni również od książek
popularno-naukowych, zwłaszcza
geograﬁcznych. Często bierze udział
w zajęciach orgaznizowanych przez
Oddział Dzieci i Młodzieży, korzysta z
pracowni komputerowej oraz tabletów. Dodatkową nagrodą uhonorowano Paulinę Małodzińską, która
napisała najwięcej recenzji przeczytanych przez siebie książek. W Filii nr 1
tytuł Czytelnika Roku 2016 nadano
Pani Ewie Brewce, mieszkance Barcina Wsi. Pani Ewa wypożycza zarówno książki w tradycyjnej formie jak i
audiobooki; w zeszłym roku przeczytała 96 książek. Korzysta także z
dostępnej w bibliotece prasy. Jest
aktywną uczestniczką zżycia Filii nr 1:
należy do klubu „Artystyczne Pasje
Czytelniczek”, jest wolontariuszką
udzielającą się w warsztatach dla

dzieci i osób dorosłych. Młodym
Czytelnikiem Roku 2016 Filii nr 1 została natomiast Zoﬁa Rakowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie. Zosia może poszczycić się przeczytaniem 53 książek. Ponadto małą
czytelniczka chętnie uczestniczy w
organizowanych w Filii nr 1 zajęciach,
reprezentowała też ﬁlię na konkursie
plastycznym zorganizowanym przez
świetlicę Szkoły Podstawowej nr1 w
technice quilling. W ﬁlii w Mamliczu
Czytelnikiem Roku 2016 została Pani
Wioletta Łożyńska, z zawodu nauczycielka. Pani Wioletta przeczytała w
zeszłym roku 125 książek; ceni zwłaszcza biograﬁe oraz literaturę piękną
. Wypożycza książki nie tylko w
Mamliczu, także w bibliotece głównej. Młodym Czytelnikiem Roku
została Sandra Plewka - uczennica
klasy IV Szkoły Podstawowej w Mamliczu. Sandra odwiedza bibliotekę
minimum 2 razy w tygodniu. Najczęściej wybiera książki o kucykach,
księżniczkach oraz zwierzętach - w
skali roku wypożyczyła aż 213 pozycji.
Nie czyta ich sama – ze względu na
niepełnosprawność intelektualną
wszystkie wypożyczone książki czyta
dziewczynce mama. Wspólne czy-

tanie jest ich codziennym rytuałem.
Oprócz wypożyczania książek Sandra
regularnie uczestniczy w zajęciach
wakacyjnych i wyjazdach integracyjnych organizowanych przez bibliotekę. Nagrodzeni w konkursie
otrzymali z rąk dyrektor biblioteki
Pani Grażyny Szafraniak pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody książkowe.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i życzymy kontynuowania przygody z książką w 2017 roku!
Olga Gralak-Ćwikła
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„BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU”
13 grudnia 2016 roku delegacja 1
Wodnej Drużyny Harcerskiej z Barcina
uczestniczyła we Mszy Świętej w
Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy, gdzie podczas uroczystej mszy
zostało przekazane Betlejemskiego
Światła Pokoju drużynom z województwa kujawsko - pomorskiego.
Następnego dnia tj. 14 grudnia
2016 roku, druhowie 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej z Barcina przekazali
Betlejemskie Światło Pokoju, podczas porannej Mszy Roratniej w Kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Światło Pokoju zostało przekazane dla paraﬁan na ręce ks. proboszcza Stanisława Talaczyńskiego.

„ŻEGLARSKA
WIGILIA”
22 grudnia 2016 roku 1 Wodna Drużyna Harcerska z Barcina zorganizowała spotkanie wigilijne dla druhów
seniorów 1 WDH, członków drużyny
oraz członków Klubu Żeglarskiego
„NEPTUN” z Barcina. Drużynowa Elżbieta Pałka przypomniała najmłodszym druhom jakie tradycje i obyczaje
wiążą się z nadchodzącymi świętami
oraz podziękowała wszystkim druhom oraz klubowiczom za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w działalność zarówno klubu jak i drużyny.
Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i razem kolędowali. Dla druhów
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zostały przygotowane paczki ze słodkościami. Poza tym druhowie przygotowali drobne upominki dla siebie
nawzajem.
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„ORSZAK TRZECH KRÓLI”
29 grudnia 2016 roku 1 Wodna Drużyna Harcerska z Barcina rozpoczęła
przygotowania do Orszaku Trzech
Króli. Drużyna zobowiązała się przygotować tarcze, miecze, peleryny
oraz korony dla 40 żołnierzy w rolę
których wcieliły się dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barcinie, harcerze z 1 WDH oraz najmłodsi mieszkańcy Starego Miasta.
6 stycznia 2017 roku harcerze 1
Wodnej Drużyny Harcerskiej z Barcina
wzięli udział w orszaku Trzech Króli.
Harcerze 1 WDH z Barcina wcielając
się w rolę rycerzy poprowadzili czerwony orszak ze Starego Miasta pod
Gimnazjum nr 1 w Barcinie, gdzie na
Trzech Króli i orszaki (orszak czerwony ze Starego Miasta, orszak zielony z Wolic oraz orszak niebieski z
osiedla) czekał Herod. Następnie
wszystkie orszaki wraz z Trzema Królami przemaszerowały do Kościoła
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
na wspólne kolędowanie.

„98 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”
4 stycznia 2017 roku druhowie 1
Wodnej Drużyny Harcerskiej z Barcina wzięli udział w uroczystej Mszy
Świętej z okazji 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, która odbyła
się w kościele pw. Św. Jakuba Większego. Po eucharystii, poczet sztandarowy 1 WDH poprowadził przemarsz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze oddając w ten
sposób hołd poległym podczas Powstania Wielkopolskiego.
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„1 WDH Z BARCINA GRA DLA WOŚP”
14 stycznia 2017 roku druhowie 1
Wodnej Drużyny Harcerskiej z Barcina zainaugurowali koncertem
szantowym kwestę na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert szantowy 1 WDH był jedną z atrakcji jakie zostały na ten dzień przygotowane w Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
Nie obyło się bez licytacji, kawiarenki
z cudownymi wypiekami i kawką oraz
prezentacją różnych zespołów i
sekcji działających przy Gimnazjum nr
1 w Barcinie. Podczas występu szantowego druhów z 1 WDH Barcin akompaniamentem muzycznym wspierali Pan Damian i Maciej Tomaszewscy, za co serdecznie dziękujemy.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
PROFILAKTYCZNE BADANIE SŁUCHU
PO 50- TYM ROKU ŻYCIA.
WCZESNA REHABILITACJA
ZA POMOCĄ APARATÓW SŁUCHOWYCH.
Przedstawiciel ﬁrmy AUDIOFON
wygłosił dla słuchaczy UTW bardzo
interesujący wykład. Temat wykładu
niestety dotyczy pośrednio i bezpośrednio wielu naszych słuchaczy więc
zainteresowanie tematem było duże.
AGENDA;
- prezentacja ﬁrmy
- anatomia i ﬁzjologia ucha
- diagnostyka słuchu
- patologie i ubytki starcze
- postępowanie
- protezy słuchowe
FIRMA WIDEX oferująca najnowszej klasy aparaty słuchowe, obejmuje sieć 159 salonów audioprotetycznych , 40 stałych punktów protetycznych i 51 czasowych punktów
konsultacyjnych. Oferta obejmuje
również badania wyjazdowe i w
domu pacjenta. Firma funkcjonuje od
26 lat i posiada;
- certyﬁkat ISO
- wysoko wykwaliﬁkowany personel;
zespół protetyków słuchu
- wewnętrzny program szkoleniowy
- ścieżki kariery
- nowoczesny sprzęt diagnostyczny
- szeroką ofertę najwyższej jakości
aparatów słuchowych
- sieć salonów
- przyjazny system sprzedaży
- pakiety Audiofon
- 5 letnią opiekę kontrolną
BUDOWA I FUNKCJE UCHA
Uszy odbierają nie tylko dźwięki, ale
pomagają utrzymywać równowagę.
Nasz narząd słuchu składa się z;
- ucha zewnętrznego ( przewód słuchowy zamknięty błoną bębenkową,
chroni ucho środkowe)
- ucha środkowego (z błoną bębenkową, jamą bębenkową,
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kosteczkami słuchowymi, kanałem
łączącym jamę bębenkową z jamą
nosowo- gardłową- trąbka Eustachiusza. Błona bębenkowa przetwarza fale dźwiękowe w energię drgań i
przekazuje do młoteczka, kowadełka
i strzemiączka. Trąbka Eustachiusza
wyrównuje ciśnienie wewnątrz ucha
śr. Ucho środkowe przesyła energię
czyli przenosi dźwięk z powietrza do
cieczy.
- ucho wewnętrzne ( zawiera właściwy narząd słuchu i równowagi. Narząd ten ma kształt ślimaka i zamienia
mechaniczny ruch płytki strzemiączka w impuls elektryczny. Narząd
równowagi składa się z dwóch banieczek i trzech kanałów półkolistych
wypełnionych cieczą.)
- nerw słuchowy odbiera elektryczne
impulsy a ośrodkowe drogi słuchowe
doprowadzają odebrane impulsy do
mózgu.
BADANIE SŁUCHU

Ubytek to coraz gorzej słyszalne
głośne dźwięki.
a) niedosłuch typu przewodzeniowego- spowodowany problemami w
uchu zewnętrznym lub środkowym(
najczęstszymi przyczynami są infekcje uszu, upośledzenie trąbek słuchowych, pęknięta błona bębenkowa, płyn w uchu środkowym, wrodzone lub nabyte uszkodzenia,
otoskleroza- zarastanie kości)
b) niedosłuch typu odbiorczegospowodowany problemami w uchu
wewnętrznym lub nerwie słuchowym, przyczyną jest proces starzenia
się , hałas, choroby genetyczne, leki
lub substancje toksyczne
c) niedosłuch typu mieszanego łączy
cechy obu niedosłuchów, problemy
występują w uchu zewnętrznym,
środkowym wewnętrznym lub w
nerwie słuchowym
UBYTEK SŁUCHU A PERCEPCJA
DŹWIĘKU
- słyszalność w hałasie- 16-25 decybeli
- słyszalność w aparacie- 26- 30
decybeli
- rozumienie w bezpośrednim
kontakcie 31- 50 dec.
- trudności w prow. rozmowy, brak
zrozumienia ( z aparatem) 51- 70 dec.
- trudności w percepcji dźwięku źle
nawet z aparatem 71- 90 dec.
- brak odbioru dźwięków- ponad 90
dec.

- obiektywne ( audiometria impedencyjna, otoemisja akustyczna) badanie niezależne od woli pacjenta np.; u
małych dzieci
- subiektywne, w interakcji, ścisłej
współpracy z pacjentem
a) akumetryczne- szeptem
b) stroikowe
c) audiometria progowa, tonalna
d) badanie przewodnictwa powietrza
e) badanie przewodnictwa kostnego
f) badanie głośnego dźwięku
g) audiometria mowy- badanie krzywą artykulacyjną( odległość między
krzywą wzorcową a audiometrią słowną oddającą ubytek słuchu)

AU D I O M E T R- przyrząd badający
wrażliwość ucha na dźwięki- ustala
próg słyszalności
- w ciszy
- w komforcie dla pacjenta
- z opisem przebiegu badania (z
ustaleniem granic słyszalności)
- z określeniem progu słyszenia
- z określeniem progu dyskomfortu
- z wydrukiem wyniku badania (
symbole pomiaru mierzone w decybelach, w skali od 0 do 120- tzw. krzywa powietrzna0

UBYTKI SŁUCHU- trzy główne typy
niedosłuchu

Dokończenie na str. 17

SŁUCH
- prawidłowy - do 25 decybeli
lekki ubytek- 26-40 decybeli
- umiarkowany ubytek- 41- 60 decybeli
- znaczny ubytek 61- 80 decybeli
- głęboki ubytek powyzej 81 decybeli
POSTĘPOWANIE
W przypadku ubytków przewodzeniowych i mieszanych należy
wdrożyć leczenie, w przypadku
ubytków odbiorczych- nieodwracalnych, stosować aparaty słuchowe lub
implanty ślimakowe czy pniowe

niesprawności i niesamodzielności w
podeszłym wieku. Na zaburzenia
narządu słuchu cierpi ok. 14% osób
starszych( 16% mężczyzn i 13% kobiet). Normalne słyszenie deklaruje
89% osób w wieku 65-69 lat. Z aparatem słuchowym zaburzenia słuchu
nadal odczuwa 30% osób powyżej 65
roku życia, zaś całkowicie głuchych
jest powyżej 1%. Aparatu słuchowego
używa 2% osób poniżej 59 roku życia i
10 procent powyżej 90 roku życia.

Zoﬁa Jesionowska

A PA R AT Y słuchowe z wysokimi
parametrami nowoczesnych technologii
- aparaty zauszne
- aparaty zauszne z końcówką ze zintegrowaną słuchawką
- aparaty wewnątrzuszne
- aparaty wewnątrzkanałowe na miarę ucha
- aparaty wewnątrzkanałowe automatyczne, głęboko umieszczone
- aparaty minikanałowe
- protezowanie niemowląt
W obecnej dobie istnieje technologia
bezprzewodowa w komunikacji między różnymi aparatami i urządzeniami dźwiękowymi a aparatami słuchowymi np.; łączenie się z telefonem czy telewizorem.
W przypadku głuchoty jednostronnej
możliwe jest stosowanie systemu
CROSS- przesłanie wzmocnienia na
drugie ucho.
Terapia ﬁrmy WIDEX obejmuje;
- konsultowanie pacjentów, wizyty
bezpłatne i niezobowiązujące
- skierowanie do laryngologa
- stymulowanie dźwiękowe
- trening relaksacyjny
- badania kontrolne
U osób starszych utrata słuchu
przebiega stopniowo. Nawet 6,5 mln.
polskich seniorów może mieć problemy ze słuchem. Niedosłuch nie
boli ale utrudnia życie. Głuchota jest
jedną z najczęstszych przyczyn
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XXV finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy za nami
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie - kolejny, XXV ﬁnał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w naszej szkole zakończył się
powodzeniem. Postanowiliśmy
podsumować wszystko to, co tego
dnia się działo. Okazało się, że
zebraliśmy 3163,74 złotych. Wspaniale się czuliśmy, mogąc uczestniczyć w czymś tak wielkim. Ale...nic
nie byłoby możliwe bez Waszej
pomocy. To dzięki Waszym dobrym
sercom, otwartym na cierpienie
najmłodszych i najstarszych,
mogliśmy przeprowadzić naszą
licytację. To Wy rozpaliliście serca
tych, którzy wzięli w niej udział.
Dobrze jest, gdy ludzi łączy wzniosły
cel. To daje nadzieję na to, że nie
zaginą prawdziwe wartości, a człowiek nie pozostanie sam ze swym
cierpieniem, bólem, bezsilnością... Za
to, że odpowiedzieliście na naszą prośbę - Dziękujemy
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza i
Liceum Ogólnokształcącego w
Barcinie.

Drużyna LO
na podium
19 grudnia 2016 roku w hali
sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, Zespół Szkół
Ekonomiczno – Handlowych w Żninie
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zorganizował X X I I Świąteczny
Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu
Żnińskiego. Na turniej przybyło 9
zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego. Rozgrywki rozpoczął Starosta Żniński
Zbigniew Jaszczuk. W wyniku
losowania zespoły zostały podzielone na dwie grupy, i tak w grupie

„A", tak zwanej „grupie śmierci"
znalazły się zespoły z: I Liceum
Ogólnokształcącego w Żninie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Żninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno –
Handlowych w Żninie, Zespołu Szkół
Niepublicznych w Gąsawie. W skład
Grupy „B" weszły z kolei zespoły z:
Zespołu Szkół Niepublicznych z
Janowca Wielkopolskiego, Liceum
Ogólnokształcącego z Barcina,
Zespołu Szkół Niepublicznych z
Piechcina, Zespołu Szkół Publicznych
z Łabiszyna oraz Zespołu Szkół
Specjalnych ze Żnina. I miejsce w
turnieju, po wyrównanej walce zajęło
I Liceum Ogólnokształcące ze Żnina,
II miejsce Zespół Szkół Niepublicznych z Janowca Wielkopolskiego,
natomiast na III pozycji uplasowało
się Liceum Ogólnokształcące z Barcina. Naszą szkołę reprezentowali:
Łukasz Kaśków, Adam Nowak, Filip
Czerwiński, Radosław Sulecki,
Radosław Wisz, Konrad Wachowski,
Jakub Zarada, Patryk Kwaśniewski,
Mateusz Fabijański, Maciej
Borakiewicz, Mikołaj Jackowski oraz
Mikołaj Trawiński. Ponadto Filip
Czerwiński został wybrany
najlepszym zawodnikiem turnieju.
Gratulujemy!

Wigilia u króla Jana III

W sobotę 3 grudnia 2016 roku 7
członków PaTPORTU działającego
przy Zespole Szkół nr 1 w Barcinie
wyruszyło na Ogólnopolską Wigilię
Społeczności PaT w Warszawie. Spotkanie to, dzięki życzliwości władz
Akademii Wilanowskiej, odbyło się w
Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana
I I I w Wilanowie. O wczesnych
godzinach porannych zgromadziliśmy się w Inowrocławiu, skąd
wyruszyliśmy w drogę do stolicy.
Jechaliśmy z zaprzyjaźnionymi
grupami z Inowrocławia i Kruszwicy.
Wszystkim, pomimo tak wczesnej
godziny, dopisywały świetne humory. Cieszyliśmy się, że będziemy
mieli możliwość poznania nowych
osób, które, tak jak my, poprzez teatr
i inne twórcze działania pokazują
światu problemy, z jakimi spotyka się
współczesna młodzież. W Warszawie
uśmiechnęło się do nas szczęście.
Wilanów powitał nas w odświętnej,
śnieżnej szacie. Bilety na zwiedzanie
Muzeum Pałacu nabyliśmy za przysłowiową złotówkę. Wrażenia z
obcowania z tak bogatymi zbiorami
dzieł sztuki -bezcenne. Pełni zachwytu udaliśmy się do XXXVIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława
Kostki-Potockiego, gdzie przygotowaliśmy się do spotkania wigilijnego. Wigilia odbyła się w zabytkowym budynku oranżerii. Zgromadziła
400 osób z różnych stron Polski.

Sama możliwość uczestnictwa w tym
spotkaniu była dla nas wyróżnieniem.
Świętowanie w warszawskim Wilanowie rozpoczął spektakl pt. „Mam
tę (nie) moc" w wykonaniu grupy
teatralnej „Zakręt" z Kruszwicy,
laureata Wojewódzkiego Festiwalu
Teatrów Proﬁlaktycznych PoPaTrz w
Inowrocławiu. Następnie ze sceny
popłynęły ciepłe słowa ze strony
pana Grzegorza Jacha, autora idei
PaT-u, wyrażające wdzięczność i
uznanie dla wielu młodych i starszych
ludzi współdziałających na rzecz
twórczej proﬁlaktyki. Pan Grzegorz
podziękował kończącym służbę
liderom młodzieżowym, wręczone
zostały nowe nominacje. Później były
mądre słowa o przebaczaniu, poświęcenie opłatków i ten moment, na
który wszyscy czekaliśmy. Czas składania życzeń - dobrych słów, miłych
gestów i rodzinnego wręcz ciepła. Za
oknami zapadł już zmrok, oświetlony
bajecznymi reﬂeksami z Królewskiego Ogrodu Światła. W oranżerii
było gwarno i rodzinnie. Pałaszowaliśmy pyszne pierogi i barszcz. Chętni
mogli wymknąć się na dwór i podziwiać pokaz iluminacji i mappingów na
fasadzie Pałacu w Wilanowie. Magicznej atmosfery dopełniała świetlista
kareta na dziedzińcu pałacowym.
Tylko wsiąść i już można było się
poczuć jak Kopciuszek zaproszony na
bal do królewskiego pałacu. Wieczór
zwieńczył genialny spektakl teatru
„Azyl" pt. „Zielona gęś". Po
zakończonej uroczystości udaliśmy
się na nocleg do XXXVIII Liceum

Ogólnokształcącego im. Stanisława
Kostki-Potockiego. Trzeba jednak
przyznać, że byli i tacy, których świt
zastał na wspólnym śpiewaniu i
długich rozmowach ze spotkanymi
ludźmi. Gdy rankiem wyruszyliśmy do
domu, w autobusie większość z nas
wpadła w objęcia Morfeusza (czyli po
prostu zasnęła). Czas Wigilii już za
nami, a my tęsknimy do kolejnej.

Karolina Śmigielska kl. II c
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Współpraca, współdecydowanie,
szkole. W 2016 roku projekt uzyskał
współodpowiedzialność "European
Language Label", honoro-

Jaki związek ma kolor ścian z lekcją
języka niemieckiego? Z pozoru nie
ma. Jakże często jednak pierwsze
wrażenie jest mylne! Warto więc
przyjrzeć się dokładniej projektowi
„Niemiecki ma klasę / Deutsch hat
Klasse" prowadzonemu przez
Goethe – Instytut w Warszawie. Tak
właśnie zrobili uczniowie klasy II e. Są
obecnie jednym z 115 zespołów
biorących udział w konkursie „Niemiecki ma klasę" w roku szkolnym
2016/2017. Zadanie konkursowe
polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać
optymalna sala lekcyjna do nauki
języka niemieckiego i wprowadzić
takie zmiany, które sprawią, że prze-

Wznieście się!
Zimowe wieczory niekiedy dłużą się niemiłosiernie. Na dworze jest
co raz zimniej i biedny człowiek nie
ma nawet ochoty wychodzić. W
domu jednak też można przeżyć miłe
chwile, na przykład czytając mangi.
Na rozgrzanie i poprawę humoru
proponuję japoński komiks o siatkówce „Haikyuu!!”
Shouyou Hinata zakochał się
w siatkówce gdy jako dziecko zobaczył w telewizji krajowe mistrzostwa
szkół i „Małego Giganta”. Obiecał
sobie, że pójdzie do tej samej szkoły
co jego idol - do Karasuno2. Kończąc
gimnazjum chłopakowi udało się
skompletować drużynę, z którą pojechał na zawody. Niestety przegrali w
pierwszej rundzie z drużyną, w której
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bywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a
aranżacja klasy ułatwi naukę. Zanim
jednak uczniowie przystąpią do
działania, zespoły muszą zadać sobie
wiele pytań i wspólnie poszukać
odpowiedzi – Co trzeba zrobić, aby
klasa była przyjazna dla wszystkich?
Jakie zmiany są potrzebne i możliwe
do przeprowadzenia? Jakiego
wsparcia potrzebuje zespół przy
nowej aranżacji sali lekcyjnej i kto
może go udzielic ? Goethe – Institut
przygotował materiały, oferuje
szkolenia i warsztaty, a zespół
projektu „Niemiecki ma klasę" służy
pomocą nauczycielom poszukującym
informacji. Tym projektem Goethe –
Institut chciałby zachęcić uczniów do
działań na rzecz najbliższego środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji.
Wspólne poszukiwanie nowych
rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy
realizacji ustalonych zamierzeń ma na
celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w

wy europejski znak innowacyjności w
dziedzinie nauczania i uczenia się
języków obcych. Patronat honorowy
nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w
Warszawie. Instytucją wspierającą
projekt jest Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Republiki Federalnej
Niemiec.

na pozycji rozgrywającego grał Tobio
Kageyama. Między chłopcami doszło
do ostrej wymiany zdań i Hinata przysiągł sobie, że w liceum pokona swojego rywala.
Gimnazjum się skończyło i
Shouyou dostał się do wymarzonego
Karasuno. Pierwszego dnia nauki
radośnie ruszył ku sali gimnastycznej,
by dołączyć do klubu siatkarskiego.
Zastał tam osobę, której najmniej by
się spodziewał - Kageyamę. Przecież
miał mu pokazać kto jest lepszy a nie
stać po tej samej stronie siatki!
Autor Furudate Haruichi
zadbał o każdy szczegół. Oglądając
kolejne sceny mangi, czytelnik niemalże czuje ruch na kartkach. Pojawia
się wiele wyjaśnień dotyczących dokładnych zasad gry i pozycji na boisku. Komiks oprócz zmagań siatkarskich przedstawia też szkolne życie
bohaterów. Nikomu nie zabraknie tu

silnych wrażeń, radości, podekscytowania, gniewu, czy rozbawienia.
Choć „Haikyuu!!” nie jest wydane w
Polsce, to można je czytać na stronie
internetowej „Centrum Mangi”. Mogę śmiało powiedzieć, że ta manga
należy do mojej ulubionej trójki (o
czym może świadczyć fakt, że na gadżety z nią powiązane wydałam już
prawie 200zł) i polecam ją wszystkim, którzy mają choć odrobinę chęci i wolnego czasu.
1 „Wznieście się”- tytuł jest nawiązaniem do nazwy szkoły;
2 Karasuno (od jap. Karas - kruk) siatkarscy reprezentanci tej szkoły,
po odejściu cenionego trenera zostali
przezwani przez inne drużyny „Upadłymi Krukami”.
Iwona Kaczmarczyk kl. III LO

Jeszcze raz o Orkiestrze okiem uczniów
14 stycznia 2017 roku, w naszej
szkole odbył się XXV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wszyscy, którzy byli, zgodnie twierdzą, że bawili się fantastycznie!
Atmosfera, uśmiechy oraz radość
płynącą od ludzi dały się wyczuć już z
daleka. Piotr i Iza w roli prowadzących spisali się świetnie! Podczas
Finału można było wylicytować wiele
oryginalnych przedmiotów, które nie
każdy ma w domu, zjeść przepyszne
ciasta upieczone przez nauczycieli i
rodziców naszych uczniów, a także
poszukać szczęścia w loterii fantowej. Naszej szkole udało się zebrać
3163,74 zł. Nie pobiliśmy rekordu, ale
i tak jesteśmy bardzo dumni. Cała
impreza nie odbyłaby się oczywiście
bez sponsorów, którzy od lat wspierają nas w tym przedsięwzięciu. Dzięki ich hojności i dobremu sercu możemy wspierać dzieci oraz osoby starsze. Oczywiście największe podziękowania należą się pani Grażynie
Stypczyńskiej - organizatorce WOŚP
w naszej szkole. Dziękujemy również
klasom, które przyłączyły się do nas
oraz wszystkim obecnym za to, że
dzielnie rok w rok wspierają WOŚP.
Liczymy na Was również w przyszłym
roku! Gramy do końca świata i o jeden
dzień dłużej !
Uczniowie klasy III c

VII miejsce
w województwie
naszych
szczypiornistów
Po zdobyciu tytułu Mistrza Powiatu w piłce ręcznej, ekipa chłopców naszego gimnazjum pojechała
24.11.2016 roku do Bydgoszczy, na
wojewódzkie zawody ćwierćﬁnałowe. Turniej rozgrywany był
systemem pucharowym. W pierwszym meczu traﬁliśmy na dobrze
dysponowaną drużynę z Pakości i

mimo wyrównanej gry przez większość spotkania, zabrakło nam
skuteczności w końcówce. Ostatecznie przegraliśmy 13:8. W meczu o
trzecie miejsce również nie zabrakło
emocji. Po bardzo zaciekłej rywalizacji z zespołem z Żołędowa (na
dwie minuty przed końcem spotkania był wynik remisowy) ulegliśmy
niestety dwiema bramkami - 13:11.
Zwyciężył zespół gospodarzy, ubiegłoroczny Mistrz Województwa.
Ostatecznie chłopcy zajęli V I I I
miejsce w Finale Wojewódzkim.
Naszą szkołę reprezentowali:
Mikołaj Jabłkowski, Borys Skowroński, Michał Pilarski, Dariusz Kruszyna,
Kacper Broniszewski, Mikołaj

Mórawski, Waldemar Plewka, Hubert
Ciszewski, Mikołaj Dudek, Miłosz
Dudek, Błażej Torba, Jakub Stempień, Filip Kujawa, Klaudiusz Ciesielski, Mateusz Tafelski, Michał Najsztub, Jakub Grzegrzółka, Oskar
Grzegorski, Jakub Jankowski.
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Kristmas szoł porwał publiczność

22 grudnia 2016 roku w sali Miejskiego Domu Kultury odbyło się już
po raz czwarty, przedstawienie
"Kristmas szoł" połączone z koncert e m ś w i ą t e c z n y m . Ty m r a z e m
rozpoczęliśmy od występu muzycznego przygotowanego przez p.
Agnieszkę Korzempę. Swoje zdolności muzyczne prezentowali uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza: Marta Burnos, Julia Bronk,
Katarzyna Cudo, Zoﬁa Drzewiecka,
Olga Gwizdała, Wiktoria Giemska,
Wiktoria Karbowiak, Daria Klecha,

W świecie
węgierskiej
arystokracji

Emmerich Kalman, to jeden z
najwybitniejszych węgierskich kompozytorów operetkowych. Urodził
się w 1882 roku w rodzinie kupieckiej.
„Hrabina Marica" to drugi po "Księżniczce czardasza" wielki sukces
Kalmana. Można zauważyć, że kompozytor znakomicie czuł się w węgierskich rytmach, imponował melodyjnymi ariami. „Hrabina Marica" to
operetka w trzech aktach. Powstała
w 1924 roku, czyli w okresie, gdy
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Michalina Kozłowska, Iwona Wolska,
Amelia Woźniak, Oskar Falkowski,
Kacper Gałązka, Krystian Łożyński,
Bartosz Maćkowiak, Adrian Staszak i
Wiktor Ratajczak. Kolędę „Gdy się
Chrystus rodzi" w nietypowym wykonaniu zaprezentowały: Iza Marczak
(ukulele), Sandra Derengowska,
Zuzanna Rydlewska, Michalina
Barczyńska i Natalia Szczepaniak.
Poczuliśmy naprawdę świąteczny
klimat i wspólnie z nauczycielami
naszej szkoły zaśpiewaliśmy kolędę.
Wkrótce nadszedł czas na przedstawienie „Święty spokój" w reżyserii
Katarzyny Pacanowskiej, uczennicy
III klasy barcińskiego liceum. Koordynatorem występu była p. dyrektor
Marzena Wolska. Na scenie pojawili
się zarówno uczniowie liceum: Michalina Barczyńska, Sandra Derengowska, Izabella Marczak, Weronika
Nowakowska, Zuzanna Rydlewska,

Natalia Szczepaniak, Filip Andler i
Konrad Wachowski jak i nauczyciele:
Małgorzata Kwapisz - Brokos, Hanna
Grobelska, Katarzyna Wachowska,
Iwona Zbieranek, Hubert Łukomski,
Tomasz Woźnicki i Artur Zamiar.
Najmłodszą aktorką na scenie była
Julia Łukomska. Ilość osób biorących
udział w koncercie i przedstawieniu,
jaki i tych, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością na widowni świadczy o
otwarciu na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki zebranej podczas spotkania żywności pomogliśmy wielu
rodzinom z naszej gminy sprawić, by
w szarej codzienności mogli poczuć
promyki Gwiazdy Betlejemskiej niosące radość i nadzieję. Dziękujemy!
Całość poprowadzili: p. Magdalena
Polak (z prezydium Rady Rodziców)
oraz Jakub Macyszyn (absolwent
naszego gimnazjum i liceum).

Austro - Węgier nie było na mapie, a
świat, który widzimy, istnieje tylko na
kartach libretta. Utwór opowiada o
wielkiej miłości hrabiny otoczonej
tłumem adoratorów i zubożałego
hrabiego udającego rządcę w jej majątku. Historia pełna tańca, muzyki,
bogatych strojów i dekoracji. Miałam
okazję obejrzeć operetkę wystawianą na deskach bydgoskiej Opery
Nova. Realizatorzy oddają cudowny
nastrój i czar spektaklu. Laco Adamik
imponuje reżyserią, a aktorzy zadziwiają grą aktorską, śpiewem i tańcem. W rolach głównych widzimy
Małgorzatę Grelę, Przemysława Roznera, Pawła Krasulaka oraz Witolda
Wronę. Całości towarzyszy muzyka
wykonywana przez Orkiestrę Opery
Nova pod batutą dyrygenta Macieja
Figasa. Zaskoczył mnie cudowny
występ chóru dzieci z pracowni
wokalnej Pałacu Młodzieży. Balet
Opery Nova porywa w kankanie,
czardaszu i tańcach węgierskiego
folkloru w choreograﬁach przygotowanych przez Janinę Niesobską.
Operetka zachwyciła mnie już po
pierwszej części, a po obejrzeniu

całości nie mogłam wyjść z podziwu.
Talent artystów sprawiał, że miałam
ciarki. Nie mogłam oderwać wzroku
od dekoracji i kostiumów, które
wprowadziły mnie w węgierski
klimat. „Hrabinę Maricę" mogę polecić każdemu. Spędziłam miły wieczór oglądając dzieło Imre Kalmana.
Był to najlepszy występ jaki miałam
okazję zobaczyć w Operze Nova.
Izabela Marczak kl. II LO

Kuba i Tomasz
z kolejnymi sukcesami
9 grudnia 2016 roku w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie odbyły
się Powiatowe Zawody w układaniu
Kostki Rubika. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów Jakub
Jeżuchowski z klasy III d i Tomasz Barczyński z klasy II c. Chłopcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom.
Dzięki zręczności rąk i reﬂeksowi
Jakub Jeżuchowski zajął II miejsce a
Tomasz Barczyński III miejsce. Gratulujemy cierpliwości i wytrwałości w
ćwiczeniach i życzymy dalszych
sukcesów.

Połowinki klas II LO
W piątek 13 stycznia odbyły się
pierwsze w historii naszego liceum
„Połowinki". Inicjatorkami i głównymi organizatorkami imprezy były
Michalina Barczyńska i Sandra Derengowska. Drugoklasiści bawili się od
18.00 do północy, pod czujnym okiem
dyrektora liceum p. Tomasza Woźnickiego, wychowawczyni p. Iwony
Zbieranek, oraz nauczycieli: p. Hanny
Grobelskiej, p. Małgorzaty Kwapisz Brokos i ks. Marcina Holaka. Odwiedzili nas również rodzice, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz dyrektor
gimnazjum p. Marzena Wolska.
Szalone tańce do muzyki przygotowanej przez dj-ów Pawła i Rafała
przerywaliśmy tylko na chwilę, aby
wziąć udział w zabawach integracyjnych, w które włączyli się również
nauczyciele. Wszyscy świetnie się
bawiliśmy! Czworo z nas zostało
wyróżnionych przez opiekunów i
otrzymało zaszczytny tytuł „Króla i
Królowej Parkietu”. Mamy nadzieję,
że taki rodzaj imprez wpisze się na
stałe w tradycje naszego liceum.
Sandra Derengowska,
Izabela Marczak,
Zuzanna Rydlewska - kl. II LO

Opowiedział
o Afryce
13 grudnia 2016 roku w Zespole
Szkół nr 1 gościliśmy o. Marka
Myskinskiego, misjonarza, który
opowiedział o swoich doświadczeniach. Spotkał się z uczniami, by
pokazać im przedmioty, instrumenty,
ﬁlmy i zdjęcia z Senegalu. Opowiedział także o misjach i z chęcią odpowiadał na pytania uczniów. Ojciec
Marek Myskinski, pochodzi z małej
wioski Zalesie Królewskie usytuowanej na skraju Borów Tucholskich. Z
zawodu jest kucharzem. Święcenia
otrzymał 15 czerwca 2002 roku, trzy
miesiące później opuścił Polskę.
Misje: październik – grudzień 2002 –
Francja, kurs języka; styczeń 2003 –
wrzesień 2012 –Kedougou, Senegal;
październik 2012 – lipiec 2016 – Pikine,

Senegal; sierpień 2016 – Polska. Z
radością gościliśmy u nas ojca Marka
– osobę tak pozytywną i energiczną.
Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać ponownie.

Zespół redakcyjny:
Szymon Bartoś,
Zuzanna Jaskuła,
Iwona Kaczmarczyk,
Wiktoria Kozieł,
Agata Michalak,
ulia Mielcarek,
Dominika Skibińska, J
agoda Śledzik,
Małgorzata Trawińska,
Marek Wróblewski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Hanna Robaczewska,
Jacek Grobelniak
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XXIII Turniej o Puchar Burmistrza Barcina
W niedzielę 29 stycznia 2017 w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Barcinie
rozegrany został XXIII Turniej o Puchar Burmistrza Barcina, w którym
wzięły udział: Noteć Łabiszyn, Zootechnik Kołuda Wielka, Burza Nowa
Wieś Wielka, Zagłębie Piechcin i Dąb
Barcin. Po otwarciu, którego
dokonano chwilę po godzinie 09:00,
rozpoczęto rozgrywki system „każdy
z każdym”. Długość meczu ustalono
na 2 x 15 minut, drużynom przedstawiono także kolejność w jakiej
przyszło zagrać każde z nich. Łącznie,
w ciągu 300 minut gry rozegrano
dziesięć spotkań. Najlepszym zespołem turnieju okazali się gospodarze z Dąb Barcin, drugą lokatę
zajęła Noteć Łabiszyn, trzecią Burza
Nowa Wieś Wielka, czwartą Zagłębie
Piechcin, zaś piątą Zootechnik
Kołuda Wielka. Zawody obﬁtowały w
bramki, których łącznie w 10 meczach
padło aż 88, czyli blisko 9 na mecz.
Warto podkreślić, że o ile w miarę
szybko poznaliśmy zwycięzcę turnieju (już po 6 meczu turnieju
wiadome było, że zakończy się on
wygraną Dębu), to rywalizacja o
miejsca od 3 do 5 była nierozstrzygnięta aż do ostatniego spotkania, w
którym Zootechnik wraz z Burzą,
zwłaszcza w pierwszej połowie
dostarczyły wiele emocji. Na zakończenie turnieju najlepsze zespoły i
wyróżnieni zawodnicy odebrali
nagrody z rąk Burmistrza Barcina –
Pana Michała Pęziaka oraz działaczy
Dębu Barcin. Organizatorami turnieju
byli: Dąb Barcin oraz Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
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IX Memoriał Piłkarski im. Edwarda Tokarskiego
W sobotę 28 stycznia 2017 w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Barcinie
rozegrany został IX Memoriał Piłkarski im. Edwarda Tokarskiego, w
którym rywalizowali zawodnicy kategorii juniorów młodszych z 5 klubów.
Do gry przystąpiło łącznie sześć ekip
reprezentujących pięć klubów piłkarskich z naszego regionu. Na zaproszenie odpowiedziały: Notecianka
Pakość, Fala Świekatowo, Gwiazda
Bydgoszcz oraz Cuiavia Inowrocław.
Barcin reprezentował miejscowy Dąb
prowadzony przez trenera Jacka
Jordanowskiego. Swoją obecnością
imprezę zaszczycili zaproszeni goście: Burmistrz Barcina – Pan Michał
Pęziak, Radny Rady Miejskiej w Barcinie – Pan Paweł Ratajczak, Członek
Zarządu K-PZPN oraz v-ce przewodniczący Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN – Pan Januariusz Stodolny oraz Członek Zarządu K-PZPN i
Członek Komisji Etyki i Fair Play PZPN
– Jarosław Kaczmarek. Po uroczystym otwarciu, o godzinie 09:00, rozpoczęto rozgrywki system „każdy z

każdym”, długość meczu ustalono na
2 x 10 minut, drużynom przedstawiono także kolejność w jakiej przyszło
zagrać każdej z nich. Łącznie, w ciągu
prawie 300 minut gry rozegrano
piętnaście spotkań. Na płycie barcińskiej hali mogliśmy podziwiać tego
dnia dokładnie 55 młodych piłkarzy,
którzy strzelili łącznie 44 gole! Bramki
zdobywane przez zawodników niejednokrotnie były wspaniałej urody,
podobnie jak niektóre z zagrań, nie
zabrakło także ducha walki i emocji
związanych z grą. Najlepszymi z najlepszych okazali się zawodnicy Notecianki Pakość II. Zainkasowali oni
największą ilość punktów - dokładnie
10 i wyprzedzili kolegów z Cuiavii Inowrocław oraz trzecią Falę Świekatowo. Tuż za nimi uplasowali się zawodnicy Gwiazdy Bydgoszcz. Piątą
lokatę zajął zespół Notecianki Pakość
I, a szóstą zespół Dębu Barcin. Miano
najlepszego strzelca wywalczył
Kacper Żakiewicz reprezentujący
Falę Świekatowo, który zdobył

Otwarty Turniej
Darta 301

uplasowali się kolejno.. Wiesław
Garwol, Karol Przybylski oraz Piotr
Kaźmierczak! Pierwsza czwórka
otrzymała okazjonalne statuetki, a
każdy ze startujących po pamiątkowym dyplomie uczestnictwa.
Nagrodę dodatkową - podwójną
wejściówkę na krytą pływalnie w
Barcinie - otrzymał również
triumfator turnieju, za ugranie tzw.
" M A X a", czyli 180 punktów (3 x
60pkt) w trzech rzutach - jemu udało
się jako pierwszemu!

Dnia 21.01.2017r. (tj. sobota) od
godziny 17:00 na Stadionie Lekkoatletycznym w Barcinie rozgrywany
był Otwarty Turniej "Darta 301" o
Puchar Prezes Barcińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji - Pani Leny Patalas.
Na starcie stanęło łącznie 15 graczy,
którzy po krótkim otwarciu imprezy
przez Animatora Sportu Damian
Kaśków, zostali rozstawieni w drabince turniejowej - podwójnego K.O.
dla szesnastu graczy.. Po blisko
trzygodzinnej rywalizacji i trzydziestu
pojedynkach przy tarczy wyłonioną
pierwszą czwórkę, która pomiędzy
sobą rozstrzygnęła czołowe lokaty!
Po raz kolejny bezkonkurencyjny był
Joachim Zakopiec, który nie dał
swoim kolegom najmniejszych szans i
zwyciężył w tej rywalizacji. Tuż za nim
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łącznie 5 bramek w pięciu spotkaniach. Najlepszym golkiperem wybrano zaś zgodnie Gracjana Łęta z
Gwiazdy Bydgoszcz. Każdy z zespołów otrzymał pamiątkowy dylom.
Najlepsze trzy zespoły nagrodzone
zostały też pucharami i nagrodami, a
najlepsi piłkarze otrzymali również
nagrody rzeczowe. Organizatorami
turnieju byli: Dąb Barcin oraz Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z
o.o.

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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Rowery
dla policji
Na podstawie porozumienia z
Komendą Wojewódzką Policji w
Bydgoszczy Gmina Barcin przekazała
10.000 zł na fundusz wsparcia policji.
Środki zostały przeznaczone dla
Komendy Powiatowej w Żninie na
zakup dwóch rowerów z napędem
elektrycznym Leader Fox Denver dla
Komisariatu Policji w Barcinie.
Burmistrz Michał Pęziak i Komendant
Komisariatu Policji kom. Jacek
Adamczyk odebrali nowy sprzęt.
Warto przypomnieć, że od 19 października 2016 roku w Komisariacie
Policji w Barcinie pracuje czterech
dodatkowych policjantów, dzięki
którym zwiększyła się liczba patroli w
gminach Barcin i Łabiszyn.
Jarosław Drozdowski

Zmiany kadrowe
w oświacie
25 listopada 2016 roku Rada
Miejska w Barcinie podjęła Uchwałę
Nr XXIV/221/2016 w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół nr 1 w
Barcinie. Z dniem 1 stycznia 2017 roku
szkoły wchodzące w skład zespołu
działają jako dwie odrębne jednostki
organizacyjne: Gimnazjum nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza oraz Liceum
Ogólnokształcące z siedzibą w
Barcinie przy ul. Polnej 1. W związku z
tym Burmistrz Michał Pęziak
powierzył pani Marzenie Wolskiej
pełnienie obowiązków dyrektora
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkie-

wicza w Barcinie, a panu Tomaszowi
Woźnickiemu pełnienie obowiązki
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Nowi p.o.
dyrektorzy otrzymali pełnomocnictwa do dokonywania czynności
prawnych związanych z prowadzeniem szkół w granicach zwykłego
zarządu oraz zostali zobowiązani do
realizacji zadań wynikających ze
statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek. Pani Marzena
Wolska i pan Tomasz Woźnicki pełnić
będą obowiązki do czasu powierzenia stanowisk dyrektorów szkół
osobom wyłonionym w drodze konkursu.
Jarosław Drozdowski

O drodze wojewódzkiej nr 254

Z inicjatywy Burmistrza Barcina w
grudniu 2016 roku wystosowano
protest do marszałka w sprawie
ograniczenia zakresu przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza –
Wylatowo. W odpowiedzi Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki spotkał się z
samorządowcami z gmin Nowa Wieś
Wielka, Barcin, Dąbrowa i Mogilno,
powiatów bydgoskiego, żnińskiego i
mogileńskiego oraz lokalnymi
przedsiębiorcami i zagranicznymi
inwestorami. W Barcinie rozmawiano
zmniejszeniu środków ﬁnansowych i
zmianie zakresu przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 254 Brzoza –
Wylatowo, poprawie bezpieczeństwa drogowego i dostępności
komunikacyjnej regionu. W dyskusji
uczestniczyli Mirosław Kielnik
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Ryszard Gilewski
Naczelnik Wydziału Planowania i
Rozwoju Sieci Drogowej oraz Marzena Baczyńska Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury
Drogowej Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu. Burmistrz Michał Pęziak
przypomniał apel samorządowców i
przedsiębiorców z kwietnia 2016
roku w sprawie przyspieszenia
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
254 Brzoza – Wylatowo oraz deklaracje gospodarza regionu związane z
tą inwestycją. Marszałek Piotr
Całbecki poinformował o
konieczności zamówienia nowego
programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo, tak
aby jej realizacja nie przekroczyła 100
mln zł zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt przebudowy drogi zgodny z wykonanym
w 2016 roku na zamówienie Zarządu
Dróg Wojewódzkich programem
wyniósł 200 mln zł, co przekracza
możliwości budżetu województwa.
Ograniczenie zakresu inwestycji
odbędzie się kosztem bezpieczeństwa, płynności ruchu i ochrony
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środowiska. Oczekiwaniami i wątpliwościami podzielili się Burmistrz
Mogilna Leszek Duszyński, Wójt
Gminy Dąbrowa Marcin Barczykowski, Wicestarosta Żniński Andrzej
Hłond, Sekretarz gminy Nowa Wieś
Wielka Leszek Latosiński, Starosta
Mogileński Tomasz Barczak, radny
sejmiku Ryszard Kierzek, Przewodniczący Rady Gminy w Dąbrowie
Władysław Domagalski, radny
Henryk Popławski, Burmistrz Barcina
Michał Pęziak i pani Jolanta Kowalska. Dyrektor Mirosław Kielnik przedstawił nową koncepcję i harmonogram rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254. ZDW zakłada realizację
inwestycji w miarę możliwości w
granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej, w kategorii G (zamiast w kategorii Z),
wzmocnienie konstrukcji drogi do
przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton
na oś, wyproﬁlowanie nawierzchni
jezdni, ułożenie warstwy wiążącej i
ścieralnej, wykonanie odwodnienia i
oznakowania, remont istniejących
ciągów pieszych i rowerowych.

Zrezygnowano z korytarza nowych
ciągów pieszo-rowerowych na całej
długości drogi, korekty łuków, zatok
autobusowych i innych elementów
infrastruktury drogowej, obwodnicy
Szczepankowa, trzech z ośmiu założonych rond, zaprojektowanych zjazdów oraz zajętości gruntów. Do końca marca 2017 roku powinna zostać
wydana decyzja środowiskowa,
następnie zaplanowano opracowanie nowego programu funkcjonalno – użytkowego (przełom 2017 i
2018 roku), wyłonienie wykonawcy w
formule „zaprojektuj i wybuduj” (II
kwartał 2018) oraz realizację inwestycji (2019-2020). 53 kilometrowy
odcinek drogi podzielony zostanie na
cztery etapy realizacyjne Brzoza –
Łabiszyn, Łabiszyn – Barcin, Barcin –
Dąbrowa, Dabrowa – Mogilno (Wylatowo), na których prace prowadzone
będą równolegle. Oznacza to, że po
drodze wojewódzkiej nr 254 w jej
obecnym stanie będziemy jeździć do
połowy 2019 roku, kiedy to na placu
budowy pojawi się wykonawca.
Jarosław Drozdowski

Obrady młodzieży
17 stycznia br. odbyła się trzecia
sesja Młodzieżowej Rady Gminy
Barcin kadencji 2015 – 2017 zwołana
po przeprowadzeniu wyborów
uzupełniających. Po wręczeniu
zaświadczenia o wyborze, złożeniu
ślubowania i prezentacji nowego
radnego Filipa Andlera z Liceum
Ogólnokształcącego w Barcinie,
wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego MRG. Pracami
młodzieżowego samorządowego
organu konsultacyjnego pokieruje
Izabela Marczak wspierana przez
Filipa Andlera. Na kolejnym posiedzeniu skład prezydium uzupełniony
zostanie o sekretarza. W posiedzeniu
uczestniczyli Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krystyna Bartecka, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Wilk i Sekretarz Gminy Waldemar
Dolata oraz Przemysław Jessa,
którego zadaniem jest wspieranie
radnych w realizacji ich zadań i
obowiązków oraz koordynowanie
współpracy Młodzieżowej Rady
Gminy z organami gminy. Młodzież
Miasta i Gminy Barcin reprezentują

Prymusi
marszałka
województwa

W ramach projektu „Prymus
Pomorza i Kujaw” marszałek województwa kujawsko-pomorskiego
Piotr Całbecki przyznał stypendia
młodzieży interesującej się
przedmiotami przyrodniczymi,
informatycznymi, matematyką,
językami obcymi i przedsiębiorczością. Wśród stypendystów
pierwszej edycji programu są obecni i
byli uczniowie Gimnazjum nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Barcinie.
Stypendium w wysokości 3000 zł na
rok szkolny 2016/2017 otrzymali
Jakub Dreżewski, Kacper Gałązka,
Bartosz Halik, Bartłomiej Jakubczyk,
Arkadiusz Jakubowski, Kornelia

Agnieszka Butowt, Klaudiusz Ciesielski, Tomasz Noga, Wiktor Ratajczak, Karolina Tarnowska (Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Barcinie), Michalina Barczyńska,
Sandra Derengowska, Mateusz
Fabijański, Łukasz Kaśków, Izabela
Marczak, Filip Andler (Liceum
Ogólnokształcące w Barcinie), Daria
Broda, Kamil Kalka (Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie) i Jakub Domieracki (Zespół Szkół
Niepublicznych w Piechcinie). Cele
działania Młodzieżowej Rady Gminy
obejmują wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród
młodzieży, inicjowanie, wspieranie,
organizacja i koordynowanie działań
w zakresie szeroko pojętych problemów życia społecznego młodzieży, zwiększenie partycypacji ludzi
młodych w procesach decyzyjnych
oraz zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej
dotyczących.
Jarosław Drozdowski

Łukomska i Piotr Marczak z Zespołu
Szkół nr 1 w Barcinie oraz absolwenci
placówki Michalina Śledzikowska,
Jędrzej Gwizdała, Mateusz Saﬁjan i
Jakub Kozłowski. Projekt „Prymus
Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim
projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów. Celem projektu jest zapewnienie
wsparcia ﬁnansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków
obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych w
regionie. Projekt jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla
uczniów szczególnie uzdolnionych w

zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków
obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc
stypendialna, Osi Priorytetowej 10
Innowacyjna Edukacja, Regionalnego
P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o Wo j e wództwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
Jarosław Drozdowski
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Stypendyści w ratuszu
Przed rozpoczęciem X X V sesji
Rady Miejskiej w Barcinie przedstawiciele władz lokalnych nagrodzili
Mikołaja Ratajczaka z Zespołu Szkół
nr 1 w Barcinie i Marcina Erdmanna z
Zespołu Szkół Niepublicznych w
Piechcinie. Zdolni uczniowie są
tegorocznymi stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Mikołaj uczy się
w drugiej klasie Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Marcin jest
uczniem trzeciej klasy Technikum
Zawodowego prowadzonego przez
Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość” w Piechcinie. Stypendium
premiera przyznaje się uczniowi,
który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym
najwyższą w danej szkole średnią
ocen albo wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy i uzyskuje w niej
najwyższe wyniki, w pozostałych
dziedzinach wiedzy wyniki co naj-

mniej dobre. Burmistrz Barcina
Michał Pęziak i Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krystyna Bartecka wystosowali do uczniów i ich rodziców listy
gratulacyjne, w których wyrazili
uznanie za wiedzę, umiejętności i
pomysły stypendystów oraz docenili
trud i wysiłek włożony w wychowanie i ukształtowanie dzieci. Najzdolniejszym uczniom w gminie
ufundowano tablety, aby pomóc w
rozwijaniu pasji i zainteresowań.
Stypendium premiera otrzymał
również mieszkaniec gminy Barcin
Daniel Kowalski z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Marii
Karłowskiej w Żninie. Daniel uczy się
w czwartej klasie Technikum Informatycznego. Interesuje się informatyką i graﬁką komputerową.

Spotkanie
z sołtysami

pomoc administracyjna ds. obsługi
rady i komisji odpowiedzialna za
współpracę z sołtysami. Skarbnik
Gminy Bernadeta Chojnacka
poinformowała, że w budżecie
Gminy Barcin na 2017 rok przyjętym
Uchwałą Nr X X V /223/2016 Rady
Miejskiej w Barcinie z 16 grudnia 2016
roku, ustalono fundusz sołecki w
kwocie 393.583,87 zł. Środki
przeznaczone zostaną na zadania
inwestycyjne oraz pobudzanie

10 stycznia br. w Urzędzie
Miejskim w Barcinie zorganizowano
spotkanie z sołtysami z udziałem
kierownictwa urzędu, Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej
Rady Miejskiej w Barcinie, radnych
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska, Dyrektora
MDK, kierowników i pracowników
ratusza. Spotkanie poświęcono
przede wszystkim przedstawieniu
ostatecznych kwot wydatków oraz
wstępnego harmonogramu zadań
przekazanych do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego na 2017 rok. W
punkcie wolne głosy i wnioski
omówiono wszystkie inne zagadnie
interesujące przedstawicieli
samorządów mieszkańców wsi,
zwłaszcza dożynki gminne. Dyskusję
poprowadził Burmistrz Barcina
Michał Pęziak, a jej przebieg
protokołowała Anna Bartkowiak –
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Jarosław Drozdowsk
aktywności i zwiększanie zaangażowania życia mieszkańców.
Sekretarz Gminy Waldemar Dolata
przypomniał urzędników współdziałających z sołtysami przy realizacji zadań inwestycyjnych z zakresie
dróg, placów, remontów, placów
zabaw, koszenia i pielęgnacji trawy,
zakupu środków czyszczenia czy postawienia obiektów małej architektury.
Jarosław Drozdowski

Kontrole i kary za spalanie śmieci
Z początkiem 2017 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Barcinie
rozpoczęli kontrole termicznego
przekształcania odpadów poza
spalarniami odpadów, czyli tzw.
spalania odpadów w piecach c.o.
Strażnicy zostali przeszkoleni z
zakresu pobierania próbek odpadów
paleniskowych do badań laboratoryjnych przez specjalistów z
Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego sp. z o.o. Szkolenie z zakresu teorii, praktyki i przepisów prawa zakończyło się wydaniem
certyﬁkatów. Stworzone zostały i
wprowadzone Zarządzeniem Nr
176/16 Burmistrza Barcina z dnia 20
grudnia 2016 r. procedury w zakresie
kontroli gospodarstw domowych. Na
podstawie przepisów Ustawy prawo
ochrony środowiska wydano Upoważnienia Burmistrza Barcina dla
strażników w zakresie przeprowadzania wymienionych kontroli.
Przepisy prawne normujące powyższe działania to: art. 379, 380
Ustawa Prawo ochrony środowiska;

Ranking gmin
2016
Związek Powiatów Polskich
zakończył ocenę samorządów i
podsumował wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin, Miast i
Powiatów za rok 2016. Gmina Barcin
zajęła 4 miejsce w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich zestawienia i po raz dziewiąty z rzędu
zdobyła tytuł laureata rankingu gmin
ZPP. Celem ogólnopolskiego rankingu najlepszych i najbardziej
rozwojowych gmin, miast i powiatów
jest wyłonienie i nagrodzenie czołowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, promowanie ich w
skali kraju oraz integracja mieszkańców i środowisk samorządowych. W
2016 roku uczestnicy zestawienia
oceniani byli według 85 kryteriów w

art. 9u Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach; art.
191 Ustawa o odpadach oraz przepisy
kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
w zakresie prowadzenia czynności
wyjaśniających. Komendant Straży
Miejskiej w Barcinie przypomina o
konsekwencjach prawnych wynikających z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego, który normuje kwestie zakłócania kontroli ekologicznej – „Kto
osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony
środowiska lub osobie przybranej jej
do pomocy udaremnia lub utrudnia
czynności służbowe, podlega karze
pozbawienia wolności do lat trzech”.
Przedstawiony przepis prawa karnego jest informacją o konsekwencjach jakie się ponosi za np. nie
wpuszczenie na teren posesji celem
przeprowadzenia kontroli.

Nieodpłatna
pomoc prawna
Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk informuje, że od 1 stycznia do 31
grudnia 2017 roku w Powiecie
Żnińskim funkcjonować będą trzy
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Barcinie, Janowcu Wielkopolskim oraz Żninie. Usługi świadczone są na podstawie Ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz.U. z 2015 r. poz.1255 z późn. zm.)
Uprawnieni uzyskają informacje w
zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, prawa cywilnego,
prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa
podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę
prawnego.
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

11 grupach tematycznych. Barcin
zdobył 30275 punktów dokonując
zgłoszeń w 53 kategoriach oceny
(62%). Związek Powiatów Polskich
jest stowarzyszeniem powiatów,
którego celem jest wspieranie idei
samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów
powiatów, kształtowanie wspólnej
polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz
rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.
Jarosław Drozdowski

Dotacje na
kulturę fizyczną
Burmistrz Barcina Michał Pęziak po
zapoznaniu się z opiniami komisji
konkursowej przyznał dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej w 2017
roku. Piechcińskie Bractwo Kurkowe
otrzymało 19.000 zł na zadanie publiczne „Szkolenie i treningi strzeleckie
młodzieży oraz osób dorosłych.
Organizacja turniejów strzeleckich,
udział w rozgrywkach i imprezach w
różnych kategoriach wiekowych w
strzelectwie sportowym i obywatelskim”. Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy Barcin zrealizuje za
22.000 zł przedsięwzięcie pn. „Siatkówka naszą PASJĄ!”. Uczniowski
Ludowy Klub Sportowy w Barcinie
ma 29.000 zł na projekt „Jestem z
Barcina” dotyczący organizowania,
rozwoju i popularyzacji tenisa stołowego.
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Rocznica wyzwolenia Barcina
21 stycznia br. przypadła 72
rocznica wyzwolenia Barcina spod
okupacji hitlerowskiej. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Barcinie
Krystyna Bartecka, Burmistrz Barcina Michał Pęziak, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów
Andrzej Szczepański i Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Barcin Izabela Marczak
złożyli kwiaty na Zbiorowej Mogile Pomordowanych w latach
1939-1945. Samorządowcy oddali
hołd Polakom poległym w trakcie
I I Wojny Światowej w obronie
ojczyzny.
Jarosław Drozdowski
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