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ROCKowe granie w MDKu
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Ikona Polskiego Rocka - Tomasz
Lipiński wystąpił w Barcinie 10 kwietnia. Podczas swojego występu
zagrał wiele hitów jeszcze z czasów
kiedy występował z Tiltem, czy Brygadą Kryzys, nie brakowało także
nowych przebojów.
Tomasz Lipiński to polski wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor. Urodził się w 1955 roku w
Warszawie. W dzieciństwie z trutrudnością podporządkowywał się
szkolnym zasadom. Jest absolwen-

tem liceum im. Tadeusza Czackiego
w Warszawie. W 1975 roku po maturze dostał się na warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Jednak nie
ukończył studiów, gdyż postanowił
całkowicie poświęcić się muzyce. W
1978 roku po pierwszym punkowym
koncercie w Polsce brytyjskiego zespołu The Raincoats, Lipiński wraz z
Jackiem Lenartowiczem postanowił założyć swój pierwszy punkrockowy band i tak właśnie rok
później powstał Tilt.
Dokończenie na str. 1
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ROCKowe granie w MDKu
Dokończenie ze str. 1

W drugiej połowie 1980 roku Tilt
zawiesił swoją działalność. Wokalista wspólnie z Robertem Brylewskim stworzył w tym czasie Brygadę
Kryzys. W 1986 powstał inny projekt
artysty - Fotoness.
Tomasz Lipiński jest ojcem
dwóch córek - Agaty i Łucji.
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PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W 2011 roku na mocy uchwały
Sejmu RP dzień 1 marca został
ustanowiony Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W
związku z tym we współpracy
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Barcin, Szkoły Podstawowej w
Mamliczu oraz Gimnazjum nr 1 w
Barcinie zorganizowano wieczornicę patriotyczną pod tytułem „Nie
dajmy zginąć poległym”. Uroczystość odbyła się 1 marca w czytelni
biblioteki, gromadząc kilkadziesiąt
osób, w tym Burmistrza Barcina Pana Michała Pęziaka oraz Zastępcę
Burmistrza Panią Lidię Kowal.
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zostały objęte
patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy; w związku z tym

przed rozpoczęciem uroczystości
Pani Dyrektor biblioteki Grażyna
Szafraniak odczytała list prezydenta, który rozesłano do miejsc celebrujących pamięć żołnierzy wyklętych.
Żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi bądź żołnierzami drugiej
konspiracji nazywa się członków
antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckie-

go, stawiającego opór sowietyzacji
Polski i podporządkowaniu jej ZSRR
w latach 1945-1963. Żołnierze wyklęci toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce; w

związku z tym byli bezlitośni ścigani
i likwidowani, często po sﬁngowanych, szybkich procesach sądowych.
Pamięć o nich została wymazana
z kart historii. Dopiero w latach 90tych badacze zajęli się tematem
żołnierzy nie-złomnych, rozpoczął
się proces przywracania ich do
narodowej świadomości.

Wieczornica, która miała uczcić
pamięć wyklętych, przygotowana
została przez nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Mamliczu: Panie
Małgorzatę Smok i Marię Kolińską
oraz Pana Grzegorza Michalaka. W
przedstawieniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w
Mamliczu i Gimnazjum nr 1 w Barciie. Inscenizacja była połączeniem
deklamacji, śpiewu pieśni patriotycznych oraz krótkich scenek
tematycznie nawiązujących do
tematu żołnierzy wyklętych. W
międzyczasie na ekranie pokazywano prezentacją multimedialną z
bogatym materiałem ilustracyjnym
oraz ﬁlmowym. Wieczornicy towarzyszyła wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym, w tym mieszkańców gminy Barcin, którzy brali

udział w ruchu antykomunistycznym. Byli wśród nich członkowie
rodziny Wildhirtów, z której wywodzi się Pani Janina Drążek. Była ona
obecna na wieczornicy i podzieliła
się z zebranymi na widowni gośćmi
swoimi wspomnieniami z tamtego
czasu. Pamiątki po członkach jej
rodziny prezentowane były na wystawie.
Olga Gralak-Ćwikła
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MÓJ BOSKI ROZWÓD
W niedzielę 3 kwietnia w Domu
Kultury widzowie mieli nie lada
okazję obejrzeć monodram w wykonaniu znanej z roli Aleksandry
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Kozeł z kultowego już „Misia” Krystyny Podleskiej a zatytułowany
„Mój Boski Rozwód”.
To wzruszająca i pełna optymizmu

historia kobiety w średnim wieku,
która porzuca maż a córka wyprowadza się do narzeczonego. Do
wypełnienia pustki Angela ma tylko
psa i telefon Teraz na nowo musi
odnaleźć swe miejsce na ziemi, sens
życia i szczęście. Po różnorakich
perypetiach udaje się to jej i jest to
tryumf kobiety, która nigdy nie
zatraciła nie tylko humoru ale i młodzieńczej ciekawości świata, a także dystansu do siebie i innych.
Angela widzi nawet zabawną
stronę swoich porażek, zawsze
dowcipna, czasami złośliwa a
zazwyczaj kpiąca z samej siebie.
Dlatego ta opowieść to piękna
ludzka historia, to tryumf optymizmu i wiary w „kolejny lepszy
dzień”. Wszyscy przecież szukamy
miłości, ciepła i nie chcemy być samotni. Angela nam uświadamia, że
jest to możliwe.

PIEŚŃ I POEZJA
PATRIOTYCZNA W BIBLIOTECE

21 marca 2016 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbył się ﬁnał IV Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej,
zorganizowany we współpracy ze
Szkołą Podstawową nr 1 im. dr
Stanisława Krzysia w Barcinie.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest Pani Lidia
Wróbel.
Konkurs od początku swojego
istnienia koncentrował się na poezji
o tematyce patriotycznej, w tym
roku po raz pierwszy dodano także
pieśń. Uczestnicy rywalizowali w
trzech kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe, podzielone na
klasy I-III oraz IV-VI, oraz Gimnazjum. Występy oceniało jury w
składzie: Pani Lidia Kowal, Pani

Teresa Wilk oraz Pani Zoﬁa Jesionowska. W szranki stanęli uczniowie
szkół podstawowych z Barcina,
Mamlicza i Piechcina, oraz Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
Celem konkursu miało być pielęgnowanie polskich tradycji patriotycznych i udowodnienie piękna
języka polskiego. Poziom rywalizacji był wysoki, uczniowie doskonale
radzili sobie z trudną w interpretacji
poezją i pieśnią patriotyczną.
Repertuar zaprezentowanych
utworów był bardzo szeroki - od
wierszy romantycznych wieszczów, przez poezję Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, po
wiersze Szymborskiej i Herberta.
Wykonano również kilka pieśni
patriotycznych, w tym popularną

piosenkę „Uwięziony ptak”. Słowa
uznania należą się także wszystkim
nauczycielom - opiekunom, którzy
doskonale przygotowali swych
uczniów do konkursu. Jury, po
burzliwych obradach, wyłoniło
zwycięzców:
Szkoły Podstawowe, klasy I-III,
kategoria recytacja: Natalia Suplicka, kategoria pieśń: Oliwier Czapliński.
Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI,
kategoria recytacja: Bruno Maciejewski, kategoria pieśń: Wiktoria
Kowalska.
Gimnazjum, kategoria recytacja:
Maria Wolska, kategoria pień: Olga
Gwizdała.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Olga Gralak-Ćwikła
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MALARSTWO
TADEUSZA WIECZORKA
16 marca 2016 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbył się kolejny wernisaż w cyklu
wystaw prezentujących twórczość
artystyczną mieszkańców naszej
gminy pod nazwą „Artyści gminy
prezentują”. Twórca, którego dzieła prezentowane były tym razem,
nie mieszka na terenie gminy, lecz z
niej pochodzi. Mowa o Tadeuszu
Wieczorku, artyście urodzonym w
Wolicach, mieszkającym w Poznaniu.
Pan Tadeusz Wieczorek studiował w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w
latach 1975-80, w pracowniach profesorów: Tadeusza Brzozowskiego,
Andrzeja Kurzawskiego i Norberta
Skupniewicza. W roku 1980 obronił
dyplom z zakresu malarstwa sztalugowego, litograﬁi i fotograﬁi. Zajmuje się głownie malarstwem, jak
również graﬁką i fotograﬁą; prowadzi także warsztaty twórcze dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Od
1984 roku pracuje w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jako instruktor. W latach 2002-2010 był przewodniczącym Polskiego Komitetu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę
(InSEA).
Artysta jest twórcą cenionym i
uznanym. Prezentował swoje prace
na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz za
granicą. W 2006 r. otrzymał medal
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Zasłużony dla Kultury. W 2007 r. nagrodzony przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2009 r. otrzymał
srebrny krzyż Zasłużony dla Kultury
Prezydenta RP. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków.
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Na wystawie w Barcinie Pan Wieczorek pokazał kilkadziesiąt prac,
namalowanych farbami akrylowymi, powstałych w latach 2014-2015.
Wystawa zadedykowana jest zmarłemu bratu malarza, Janowi.
Prace Pana Wieczorka sytuują się
na granicy sztuki przedstawiającej i
abstrakcji. Odwołują się do natury
emocji i ekspresji, są dla artysty
próbą uporządkowania i przekazania dalej jego uczuć oraz doświadczeń. Wielość i zróżnicowanie emocji odzwierciedlone są w wielości i
zróżnicowaniu przenikających się
warstw w obrazie, powstałych dzięki nakładaniu transparentnych
barw, mniej lub bardziej nasyconych. Niejednoznaczność warstw i
kolorów zapraszają do spojrzenia
na dzieła artysty z różnych perspektyw, zarówno z daleka, jak i w zbliżeniu.
Zapraszamy do oglądania wystawy.
Olga Gralak-Ćwikła

POPISY KRASOMÓWCZE
4 kwietna 2016 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyły się eliminacje gminne
Międzygminnego Konkursu Krasomówczego „Demostenes”. Krasomówstwo to umiejętność sprawnego, jasnego wyrażania swoich
myśli, sztuka pięknego mówienia.
Uczestnicy konkursu mieli więc za
zadanie zaprezentować wybrany
fragment tekstu w możliwie jak
najpiękniejszy sposób.
Uczestnicy rywalizowali w
dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I-III oraz IV-VI Szkół Podstawowych. Występy oceniało jury w
składzie: Pani Teresa Wilk, Pani
Marzena Wolska oraz Pani Zoﬁa
Jesionowska. W szranki stanęli
uczniowie szkół podstawowych z
Barcina i Mamlicza. Jury przy ocenianiu występów brało pod uwagę
zalety merytoryczne prezentacji,
zrozumienie i interpretację tekstu
oraz koszt oratorski, umiejętność
poprawnej wymowy oraz świadome używanie środków ekspresji
podczas występu.

Zwycięzcą kategorii klas I-III została Anna Ratajczak, 2 miejsce zaś
zajęła Natalia Suplicka. Trzecie miejsca zdobyła Anna Broniszewska,
wyróżnieniem nagrodzono Nicole
Kubiak. W kategorii klas IV-VI zwycięzcą został Bruno Maciejewski,
drugie miejsce zajęła Amelia Ciesielska. Laureaci obu kategorii oraz
osoba która zajęła drugie miejsce w

kategorii pierwszej będą reprezentować bibliotekę podczas ﬁnału
konkursu, który odbędzie się 24
maja w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy , laureatom zaś
życzymy powodzenia na dalszym
etapie konkursu.
Olga Gralak-Ćwikła

NIEMCY W OPOWIEŚCIACH
ROMANA PANKIEWICZA

6 kwietnia 2016 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
gościł Pan Roman Pankiewicz, autor
trzech książek podróżniczych dokumentujących jego pobyt w Islandii,
Rosji i Niemczech. Pan Pankiewicz
podczas wcześniejszych spotkań w
bibliotece opowiedział już naszym
gościom o swoich przygodach w
dwóch pierwszych krajach; teraz
nadszedł czas na opowieść o Niemczech. Spotkanie pod nazwą „Niemcy moja mała ojczyzna - drugi żywioł”
zgromadziło kilkadziesiąt osób
ciekawych historii zza naszej zachodniej granicy; wydarzenie było też
okazją dla promowania książki o tym
samym tytule.
Dokończenie na str. 8
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NIEMCY

W OPOWIEŚCIACH
ROMANA PANKIEWICZA

RUSZA PROJEKT
FOTOGRAFIA

Dokończenie ze str. 7

Pan Pankiewicz rozpoczął spotkanie od krótkiego wprowadzenia
w dzieje Niemiec, podczas którego
wskazał najważniejsze punkty w
długiej i skomplikowanej historii
tego kraju. Następnie przeszedł do
opowieści o swoich podróżach do
Niemiec. Pisarz nie ukrywa, że jego
po-byty w tym kraju związane były z
poszukiwaniem pracy lub z pracą,
zaznacza jednak, że wolny czas
poświęcał na obserwację życia
codziennego w Niemczech, także w
miarę możliwości - zwiedzanie.
Widzowie mieli okazję zobaczyć
zdjęcia i ﬁlmy z Berlina oraz Frankfurtu nad Menem - dwóch miast w
których Pan Pankiewicz bywał kilkakrotnie, jak również okolic Frankfurtu, w tym przepięknego ogrodu
botanicznego na wyspie Mainau
nad Jeziorem Bodeńskim, zwanej
Wyspą Kwiatów.
Bystre oko pozwoliło Panu Pankiewiczowi dostrzec to, czego
zazwyczaj nie widać w kolorowych
przewodnikach turystycznych i oﬁcjalnych folderach, tak więc jego
opowieść o naszym sąsiedzie była
bardzo cie-kawa. Pan Pankiewicz
zwracał uwagę na wysoki poziom
życia w Niemczech, co dla przybysza z Polski jeszcze kilka lat temu
było dużym szokiem. Zauważył
także, że kraj ten ma też drugą,
ciemniejszą stronę - rosnące problemy społeczne typu narkomania,
alkoholizm czy niepohamowany napływ imigrantów.
Niestety wszystko to da się z
łatwością dostrzec na ulicach, co
psuje stereotypowy obraz tego
kraju jako bardzo uporządkowanego.
Po spotkaniu kilka osób zakupiło
książki Pana Romana otrzymując
przy okazji autograf pisarza.
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Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Barcin współpracuje z wieloma instytucjami; jedną z jest Zespól
Szkół Chemicznych im. Ignacego
Łukasiewicza w Bydgoszczy. Dzięki
tej współpracy w czytelni biblioteki
można oglądać wystawę zdjęć uczniów tejże szkoły z klas fotograﬁcznych i ochrony środowiska, powstałych podczas wyjazdów w
ramach programu Erasmus +. Wernisaż wystawy odbył się 30 marca
2016 roku. Podczas wernisażu
nauczycielka Zespołu Szkół Chemicznych, Pani Ewa Sikora, wyjaśniła
zebranym gościom, czym jest
program Erasmus +. Jest to ogólnoświatowy program wymiany studentów, uczniów i pracowników
uczelni; umożliwia on wyjazd za
granicę na część studiów bądź
praktyki uczniowskie, sprzyja
współpracy międzyuczelnianej.
Dzięki uczestnictwu w programie
Zespół Szkół Chemicznych miał
możliwość wysłania swoich
uczniów między innymi do Grenady,
Frankfurtu, Montijo itd. Fotograﬁczny zapis tych wyjazdów można
podziwiać w bibliotece.
Po zakończeniu wernisażu na zebranych w czytelni biblioteki gości
czekała jeszcze jedna atrakcja. We
współpracy z Zespołem Szkół Chemicznych biblioteka przygotowała
cykl spotkań poświęconych fotograﬁi pod nazwa „Projekt fotogra-

ﬁa”. Cykl ten zakłada szereg warsztatów fotograﬁcznych, skierowanych do osób zaczynających swoją
przygodę z aparatem. Pierwsze ze
spotkań odbyło się po wernisażu, a
prowadził je Pan Krzysztof Piasecki,
nauczyciel z Zespołu Szkół Chemicznych. Pan Piasecki rozpoczął
warsztaty od krótkiego wykładu z
historii fotograﬁi, po czym przeszedł do omówienia podstawowych zasad prawidłowego wykonywania zdjęć, zwracając uwagę na
takie aspekty jak świadomy wybór
tematu, odpowiednie kadrowanie,
dobór oświetlenia itd. Pan Krzysztof opowiedział także o budowie
aparatów fotograﬁcznych oraz ich
obsłudze. Dzięki temu, że miał ze
sobą kilka aparatów, goście mieli
okazję własnoręcznie wypróbować
ustawienia sprzętu i zrobić zdjęcia.
Na zakończenie Pan Piasecki, ku
inspiracji, zaprezentował widzom
kilkanaście najsłynniejszych zdjęć
świata.
Kolejne warsztaty z cyklu odbędą się w czerwcu (dokładny termin
zostanie podany w późniejszym terminie). Będzie to plener fotograﬁczny pod kierunkiem Pana Krzysztofa, przeprowadzony na terenie Barcina. W dalszych planach są także
warsztaty z obróbki zdjęć oraz spotkanie z fotografem - pasjonatem.
Już teraz serdecznie zapraszamy!
Olga Gralak-Ćwikła

PRZEDSZKOLAKI I ICH DZIEŁA
W BIBLIOTECE
Spotkania z cyklu „Artyści gminy
prezentują” organizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin cieszą się wśród użytkowników biblioteki dużym powodzeniem. W cyklu prezentowane są
dzieła mieszkańców gminy Barcin,
którzy w sposób mniej czy bardziej
profesjonalny zajmują się twórczością artystyczną. W bibliotece
pokazywane są prace nie tylko osób
dorosłych - także dzieci. Tak było w
przypadku kolejnego spotkania z
cyklu, które odbyło się 13 kwietnia
2016 roku; odbył się wtedy wernisaż
wystawy prac dzieci z kółka plastycznego „Mały artysta”, działającego przy Przedszkolu nr 3 w Barcinie pod kierunkiem Pani Beaty Kata.
W zajęciach kółka bierze udział
kilkudziesięcioro dzieci w wieku 5 i 6
lat. Pani Kata stara się rozwijać
umiejętności swoich małych wychowanków pokazując im różne techniki plastyczne. Dzieci na zajęciach
kółka malują, rysują, składają i
wydzierają papier, robią witraże,
stemple, odbijanki; posługują się
różnymi rodzajami farb, kredek.
Efektem ich wysiłków są wspaniałe
prace, pokazujące ogrom dziecięcej
wrażliwości i fantazji.
Podczas wernisażu Pani Kata
opowiedziała o swojej działalności
w kółku oraz swoich podopiecznych, po czym przeszła do przygotowanej na tę okazję niespodzianki mini warsztatów plastycznych.
Każde dziecko i dorosły obecny na
wernisażu mogło wziąć w nich
udział; na początku wspólnymi siłami stworzono piękną łąkę pełną
kwiatów z serwetek, po czym wszyscy chętni podzielili się na grupy i
mogli rysować na papierze ściernym, zrobić kolorowe zawieszki
bądź stworzyć gałąź pełną kwiatów
odbijanych za pomocą denka
plastikowych butelek. Nie zabrakło
również śpiewu i wspólnego tańca.
Olga Gralak-Ćwikła

Na koniec wernisażu każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę
oraz pamiątkowy dyplom.
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UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W BARCINIE
Dnia 7 kwietnia br., w ramach
comiesięcznego wykładu dla naszych słuchaczy, odbyło się spotkanie z policjantami; Karolem Krawczykiem i Mateuszem Smagą.
Karol Krawczyk jest dzielnicowym
osiedlowym w Barcinie.
Policjanci uświadamiali seniorom jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czyhają na nich, udzielali
informacji, instrukcji i porad, by
ustrzec się przed skutkami i konsekwencjami niefrasobliwości czy
złych decyzji.
NA CZYM POLEGA
PRZESTĘPCZA METODA
„NA WNUCZKA”,
CZY „POLICJANTA”.
ź Przestępcy posługują się różnymi „legendami” (wypadek,
tragedia, kradzież) i metodami
mogącymi uwiarygodnić ich w
oczach osób pokrzywdzonych
ź Cały proceder jest inicjowany
rozmową telefoniczną (osoby
wybiera się z książki telefonicznej, kierując się imionami
noszonymi przez osoby starsze)
ź Prośba o przekazanie pieniędzy
(wzięcie pożyczki, pójście do
banku)
ź Pieniądze przekazywane są
osobie obcej, która pełni rolę
odbieracza. Sprawcy zawożą te
osoby do banku czy na pocztę.
METODA „NA WYPADEK”
ź Przestępca opowiada o
wypadku krewnego, po czym ,
aby uniknąć konsekwencji
trzeba zapłacić.
METODA „NA POLICJANTA”
ź Fałszywy policjant opowiada
historię wypadku krewnemu,
który powinien zapłacić, by
uniknąć konsekwencji (prawdziwy policjant nigdy nie bierze
pieniędzy w czasie interwencji)
10

Podobną „legendę” tworzą przestępcy wykorzystując metodę na:
ź „NA ZAKUP MIESZKA-NIA”,
ź „NA ZWROT DŁUGU”,
ź ”NA MAKLERA GIEŁDOWEGO”.
KTO BYWA
OFIARĄ PRZESTĘPSTWA
ź Osoby w podeszłym wieku
(w tym samotne)
ź Osoby niepełnosprawne
ź Dzieci
Najwięcej przestępstw dotyczy
Warszawy i województwa mazowieckiego. Na terenie województwa kuj.-pomorskiego obecnie
notuje się spadek tego typu przestępstw, przy większej ich wykrywalności i wzroście świadomości
osób starszych .
Straty materialne w stosunku
rocznym sięgają ;
ź w 2013r- 11 mln.zł
ź w 2014r.- 19 mln.zł.
Kwota najwyższa, którą straciła
osoba starsza w wyniku tego rodzaju przestępstwa sięga 370 tys.zł.
Przestępstwo oszustwa jest karane
z art. 286 Kodeksu Karnego.
Częściej przestępcy podejmują
próby, niż dokonują przestępstwa.
DLACZEGO JEST ZBYT DUŻO
TEGO RODZAJU PRZESTĘPSTW
ź niewielkie ryzyko dla oszustów
ź niskie koszty oszustwa
ź brak weryﬁkacji”legendy”
ź brak wyciągania wniosków
przez osoby starsze
ź niewłaściwe przechowywanie
gotówki
ź zbytnia ufność ludzi starszych i
samotnych
W Barcinie , w 2014 r. była próba
zastosowania oszustwa „na wnuczka” ale nie powiodła się. Dużym
kłopotem są częste kradzieże nocne, dokonywane w domkach jednorodzinnych.

STATYSTYKA
ź co 51 minut następuje wypadek
osób pieszych
ź co 7 godzin pieszy traci życieponad 3 osoby na dobę
ź pieszy jest niechroniony,
narażony na śmierć lub
kalectwo przez kierujących
ź przy prędkości pojazdu ok.
80km. na godz. przechodzień
nie ma szans na przeżycie
ź wśród oﬁar kierowców na
świecie- co piąty zabity to Polak
ź wśród oﬁar jest więcej osób
starszych
ź najwięcej wypadków przypada
na pochmurne, jesienne
wieczory
ź zła pogoda, opady , mokra
nawierzchnia, zła ocena
odległości
ź nie dostosowanie prędkości i
nieuwaga na przejściach dla
pieszych i skrzyżowaniach
ź w 90% przyczyną wypadku
drogowego jest błąd człowieka
UWAGA !
ź zanim przejdziesz przez jezdnięzatrzymaj się
ź spójrz w lewo
ź spójrz w prawo
ź spójrz w lewo
ź patrz na nadjeżdżający pojazd
ź utrzymuj kontakt wzrokowy
ź podnieś rękę
ź poczekaj aż się zatrzyma
ź nie wychodź zza autobusu, zza
drzew
ź przechodź zawsze na zielonym
świetle
ź przechodząc po pasach, nie
rozmawiaj przez telefon
ź uważaj na zakrętach, przy
wzniesieniach
ź nie chodź po ścieżkach dla
rowerzystów
ź zakładaj aparat słuchowy , i
okulary przeciwsłoneczne
Dokończenie na str. 11

UNIWERSYTET
TRZECIEGO
WIEKU

GIMNAZJUM NR 1
im. H. Sienkiewicza w Barcinie
Społeczne liceum
Ogólnokształcące w Barcinie
www.gimbarcin.pl
www.gimbarcin.pl/lo

Dokończenie ze str. 11
ź
ź
ź
ź
ź
ź

idź po lewej stronie jezdni, a w
grupie gęsiego
miej wygodne obuwie i noś coś
do picia
noś leki i telefon komórkowy
noś elementy odblaskowe
nie łam przepisów drogowych
zgłaszaj wypadek na numer 112

ZGŁASZAJĄC WYPADEK PODAJ
miejsce wypadku
rodzaj wypadku
liczbę poszkodowanych
stan poszkodowanych
dane imienne osób
numer telefonu z którego
dzwonisz
PORADY DLA ROWERZYSTÓW
ź miej czysty, dobrze utrzymany
rower
ź sprawne hamulce
ź dobre opony, napompowane
ź podstawowe wyposażenie
roweru
ź odpowiedni strój (elementy
odblaskowe ewentualnie kask)
ź przestrzegaj przepisów
ź uważaj na stan dróg
ź unikaj gwałtownego
hamowania
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Obywatel ma dwa rodzaje obowiązków prawny i społeczny, dotyczące zachowania się w sytuacji
przestępstwa.
Na stronie internetowej znajdują się wizytówki naszych dzielnicowych. W barcińskiej Komendzie Policji pracuje na trzy zmiany
25 policjantów.
Serdecznie dziękujemy za informacje, porady, ostrzeżenia i codzienną
pracę .
Zoﬁa Jesionowska

KONKURS WIEDZY
O SAMORZĄDZIE
TERYTORIALNYM

8. kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Żninie
od-był się XVII Konkurs Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym - etap
powiatowy dla szkół ponadgimnazjalnych.
Miło nam poinformować, że po
ciężkich zmaganiach i pytaniach
nasza drużyna reprezentująca
barwy LO w Barcinie, w składzie:
Łukasz Kaśków, Szymon Smaruj
oraz Mikołaj Ratajczak zajęła 4
miejsce. Konkurs składał się z kilku
części. W pierwszej wszyscy pisali
test indywidualny - 30 pytań w 20
minut, a w drugiej przedstawia-

liśmy prezentację multimedialną nt.
„Walory turystyczne Pałuk”. W
ostatniej części, dla tych, którzy test
napisali najlepiej, odbył się konkurs
w kategorii indywidualnej. W tej
kategorii Mikołaj Ratajczak zajął 3
miejsce spośród wszystkich startujących. Brawo, brawo, brawo!!!!
Ponadto Mikołaj został wraz z
opiekunem zaproszony na najbliższą sesję Rady Powiatu z Żninie,
gdzie odbierze indywidualną
nagrodę. Uczniów przygotowywał
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Artur Zamiar.
Artur Zamiar
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NASZE LICEUM NA
POWIATOWYCH TARGACH
SZKOLNYCH

Województwo - 52%
LO Barcin - 57%
Języka angielski (podstawa) 100% zdawalności
ź Kraj - 77%
ź Województwo - 75%
ź LO Barcin - 79%
BO FAKTY MÓWIĄ SAME ZA
SIEBIE!!!!
Oto nasza oferta:
ź stypendia dla najlepszych
(niezależnie od dochodu w
rodzinie),
ź doﬁnansowanie dojazdów do
szkoły,
ź sza i dla wszystkich uczniów,
ź WI-FI free,
ź tablety dla wszystkich uczniów,
ź bezpłatne korzystanie ze
stadionu, nowoczesnego i
jedynego w powiecie żnińskim
basenu, dwóch gimnastycznych,
„Orlika”,
ź obiady szkolne,
ź pracownia informatyczna
wyposażona na poziomie
akademickim,
ź nowoczesne technologie e-dziennik, i- voty,
ź bezpłatne wyjazdy na zajęcia i
wykłady na wyższe uczelnie,
ź każda klasa w naszej szkole
wyposażona jest w tablicę
interaktywną, rzutnik
multimedialny, rzutnik pisma i
dostęp do Internetu,
ź nauka języka angielskiego z
native speakerem,
ź bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych, m.in. robotyka
(wykorzystanie dronów,
robotów zdalnie sterowanych,
drukowanie w 3D),
ź koło teatralne,
ź szachy,
ź zajęcia sportowe,
ź geocaching.
ź
ź

21 kwietnia w hali gimnastycznej I
LO im. Braci Śniadeckich w Żninie
odbyły się Powiatowe Targi Szkolne, zorganizowane przez Poradnię
Psychologiczno- Pedagogiczną.
Swoją ofertę edukacyjną dla uczniów kończących gimnazja przedstawiły szkoły ponadgimnazjalne z
terenu powiatu. Wśród nich nie
mogło zabraknąć Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie.

się jak świeże bułki. Dla zdecydowanych mieliśmy przygotowane
również podania oraz długopisy z
logo liceum.
Mamy nadzieję, że zorganizowane targi pomogły trzecioklasistom wybrać miejsce dalszej edukacji.
A jeśli jeszcze się wahacie, wybierzcie nasze Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.

Naszą ofertę edukacyjną okrasiliśmy ciut smacznym wypiekiem w
postaci babeczek oraz pokazem
robotów zmajstrowanych przez
szkolnych fanów programowania.
Nie zabrakło także produkcji obrączek z drukarki 3D i ﬁlmu promującego szkołę, w roli głównej z Jakubem Macyszynem - absolwentem
barcińskiego liceum.
Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, dlatego
ulotki i karty informacyjne rozeszły

Liceum Ogólnokształcące w Barcinie może poszczycić się rewelacyjnymi wynikami Matur 2015, wyższymi niż średnia wojewódzka i krajowa!!!!
Język polski (podstawa) 100% zda-walności
ź Kraj - 66%
ź Województwo - 65%
ź LO Barcin - 69%
ź Matematyka (podstawa) 89 % zdawalności
ź Kraj - 55%
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PRZYSZŁA WIOSNA…

21. marca to w kalendarzu Pierwszy Dzień Wiosny. Społeczność
naszej szkoły wyszła jej na spotkanie. Dziewczyny z III a, co prawda
jeszcze w piżamach, ale nie szkodzi.
Inni za to, już prawie wakacyjnie - w
krótkich spodenkach i koszulkach.
Niekonwencjonalny strój przywdziało jeszcze kilkoro uczniów i
trójka nauczycieli.
Wiosna niesie ze sobą powiew
świeżości, w związku z tym i w
naszej szkole nastąpiły małe zmiany. Pani Marzena Wolska pełniąca
na co dzień obowiązki dyrektora i
pan Tomasz Woźnicki wicedyrektor
szkoły, wzięli tego dnia „wolne”, a
klucze do szkoły przekazali „nowej
dyrekcji”. Tego ambitnego zadania
podjęli się Konrad Wachowski i Natalia Szczepaniak z klasy I LO. Przez
cały dzień „nowa dyrekcja” zmagała się z wieloma problemami
personalnymi, wychowawczymi,
technicznymi, rozwiązywała wiele

spraw. Przeprowadziła też szereg
poważnych rozmów, m.in. z panią
Słowińską , panem Kaniuka, pracownikami obsługi i uczniami.
Zamiana ról nastąpiła również
na lekcjach, bo niektóre z nich
prowadzili uczniowie.
Czym byłby Pierwszy Dzień
Wiosny bez wiosennych, kolorowych, cudnych gaików? Przygotowane przez uczniów, przy
ogromnym wsparciu wychowawców i rodziców, dumnie prezentowały się na holu I piętra. A komisja w
składzie: p. M. Wolska, p. E. Łukomska, p. M. Forgiel i p. L. Maciejewski,
miała naprawdę trudne zadanie, bo
wszystkie ozdoby były przepiękne.
I miejsce ex aequo zajęły klasy
Ic i I b, II miejsce III a, III miejsce I a ,
wyróżniono gaik I LO. Gratulujemy
zwycięzcom!
Podczas długiej przerwy odbyły
się dwa mecze. Mimo nie najlepszej
pogody, duża grupa uczniów

kibicowała drużynom rozgrywającym mecz piłki nożnej na Orliku.
Nasi chłopcy z I klasy LO pokonali
drużynę gości I klasy LO z Bielic 6:4.
Na dużej sali gimnastycznej trwał
mecz piłki siatkowej między uczniami gimnazjum i liceum. Jeden set
rozegrały drużyny dziewcząt , a drugi drużyny chłopców. Wynik nie był
istotny, ważniejszy był cel. Zyski z
wejściówek na ten mecz zasilą
konto Szkolnego Komitetu ds.
Sztandaru. Pomysłodawcą tych
rozgrywek sportowych był przewodniczący RSU LO Łukasz Kaśków.
To był szalony dzień, pełen
wrażeń artystycznych, emocji
sportowych, śmiechu i zabawy!
Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację Pierwszego Dnia Wiosny i tym wszystkim,
którzy zechcieli z nami spędzić ten
czas, zamiast pójść na wagary.
Opiekunowie RSU
Ewa Gościńska i Iwona Zbieranek
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PROFILAKTYCZNY
GŁOS W TORUNIU

Nasza szkolna grupa PaTPORT
została zaproszona na Drugi Toruński Głos Proﬁlaktyki, który odbył się
8. kwietnia br. o godzinie 16:00 w
Zespole Szkół nr 8 w Toruniu.
Wycieczka rozpoczęła się zbiórką przed budynkiem naszej szkoły o
14:30. Po krótkiej rozmowie na
temat bezpieczeństwa w czasie
podróży, ruszyliśmy w drogę.
Nie zapomnieliśmy też, aby w busie
zapiąć pasy. :)
Podczas jazdy panowała luźna,
przyjemna i wesoła atmosfera.
Każdy się śmiał i czekał na to, co
przyniesie nam Toruń. Nowe
znajomości, doświadczenia, wspólne chwile...
Impreza zaczęła się oﬁcjalnym
apelem, na którym został odśpiewany hymn PaTu. Mogliśmy zobaczyć także spektakl proﬁlaktyczny
pt. „Trzy razy Nie” w wykonaniu
teatru Bajlandia, działającego przy
Zespole Szkół nr 8 w Toruniu oraz
usłyszeć przemowy ważnych
osobistości, między innymi pani
Anny Łukaszewskiej, byłej kurator
oświaty, a obecnej dyrektor Wydziału Edukacji UM Torunia oraz
przedstawicieli policji. Po części oﬁcjalnej tradycyjnie odtańczyliśmy
belgijkę, a potem mieliśmy czas dla
siebie. Klaudiusz i ja (Wiktor) postanowiliśmy zwiedzić szkołę, która
gościła nas w swoich progach.
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Zachwycaliśmy się przy tym
pracami uczniów, które nawiązywały do różnych kultur etnicznych.
Poznaliśmy kilka ciekawych osób
oraz pomagaliśmy dziewczynom w
kawiarence. :) W końcu przyszedł
czas na nasze warsztaty. Wybraliśmy z Klaudiuszem szkolenie,
dotyczące pierwszej pomocy. Pani
prowadząca była bardzo pogodną i
miłą osóbką. Ujawniła nam wiele
szczegółów, które mogą okazać się
pomocne na wojewódzkim konkursie z tejże dziedziny. Przez dwie
godziny chłonęliśmy wiedzę jak

gąbki i oczywiście praktykowaliśmy. Nasze opiekunki (p. Marlena
Korgul i p. Magdalena Forgiel), a
także pani Dyrektor Marzena Wolska też nie próżnowały, bowiem
uczestniczyły w wykładach na temat terapii książką i dopalaczy.
W tym czasie członkowie
PaTPORTu uczestniczyli w swoich
warsztatach, np. zdobywali umiejętności związane z metodami kryminalistycznymi, tańczyli, uczyli się
śpiewać, wyrabiali biżuterię, czy
doświadczali magii w mobilnej
pracowni chemicznej. Czas płynął
nieubłaganie i nie zauważyliśmy,
kiedy warsztaty dobiegły końca.
Po skończonych zajęciach na
wszystkich czekał wielki poczęstunek, oczywiście zdrowe przekąski
połączone z tradycją, czyli żurkiem.
Na zakończenie spotkania cała
nasza grupa wzięła udział w pokazach latających modeli samolotów.
Po tej atrakcji mieliśmy możliwość
przekonać się jak sterować takim

cudem. W tym celu uzyskaliśmy
dostęp do symulatora lotów. Po
udanym lądowaniu dostaliśmy
własne, piankowe modele samolotów.
Około godziny 22:00 wyjechaliśmy w drogę do Barcina. Pierwotnie roześmiany i gwarny bus, po
takiej przeprawie zamienił się w
enklawę spokoju i wyciszenia.
Ten dzień wspominam bardzo
przyjemnie, ponieważ miałem
okazję poznać wiele nowych osób,
ale także spędzić czas z ludźmi,
którzy nie boją się mówić głośno
„żyję bez uzależnień”. Zdobyłem
nowe doświadczenia w zakresie
udzielania pierwszej pomocy i
wymieniłem się doświadczeniami z
innymi kapitanami PaTPORTów.
Już niedługo proﬁlaktyczny głos
zabrzmi w Barcinie, podczas II
Barcińskiego Głosu Proﬁlaktyki,
którego organizację planujemy na
początek czerwca.
Wiktor Ratajczak kl. II b
(kapitan PaTPORTu)

THE BEAR THEATRE
The Bear Theatre to międzynarodowa grupa teatralna, która
swoją siedzibę ma w Pradze, a spektakle w języku angielskim dostosowane do poziomu konkretnej grupy
wiekowej wystawia cyklicznie,
między innymi w szkołach w całej
Polsce. I tak też się stało 8. kwietnia
w sali gimnasty-cznej naszej szkoły.

Sześćdziesięciominutowy spektakl „The Alien Grammar Show”,
dzięki współpracy nauczycieli
anglistów, obejrzało w sumie aż 141
osób - dołączyli do nas uczniowie z
Zespołu Publicznych Szkół w
Piechcinie, ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie
oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
dr. Stanisława Krzysia w Barcinie.
Zaproszeni do nas aktorzy (Steven,
Irina i Justyna) bez problemu zainteresowali widzów gramatyką - w
treść spektaklu o przybyszu z innej
planety wplecione zostały zagadnienia, z którymi na co dzień uczniom ciężko się zaprzyjaźnić.
Interaktywna forma spektaklu
pozwoliła nawet naszym widzom
pojawić się na scenie, sprawdzili
dzięki temu swoje umiejętności
reagowania językowego. A trzeba
przyznać, że poszło im całkiem
nieźle. Liczę na to, że w kolejnym
roku szkolnym też będziemy mieli
tak liczną grupę widzów - zaprosimy
grupę The Bear Theatre z innym
spektaklem. Bo już teraz sami wiemy, że warto.
Lucyna Taraska
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WARSZTATY
EDUKACYJNE W PAKOŚCI
Na zaproszenie Gimnazjum im.
Ewarysta Estkowskiego w Pakości
w ramach projektu „Odkrywanie
swoich talentów” - nasza szkoła
zaprezentowała warsztaty
edukacyjne z mechatroniki, robotyki oraz projektowania przestrzennego wraz w wydrukiem na drukarce 3D.
Uczniowie podzieleni byli na trzy
grupy pięcioosobowe. W pierwszej
grupie licealiści - Marek Wróblewski
i Filip Andler pokazali techniki konstruowania i programowania robotów. Druga grupa uczyła się projektowania przestrzennego, a ich
prace wydrukowania drukarka 3d zajęcia te prowadził p. Jacek Grobelniak. Natomiast trzecia grupa
zajmowała się projektowaniem
układów z mechatroniki z wyko-

rzystaniem zestawów arduino,
które prowadził p. Hubert Łukomski. Fotorelację z ww. warsztatów

ŚWIATOWY DZIEŃ
ZESPOŁU DOWNA
W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przyłączyła się do akcji
kolorowych skarpetek. Data 21.
marca została wybrana na obchody
Dnia Chorych na Zespół Downa
nieprzypadkowo. W 21 parze chromosomów osoby zdrowe mają dwa
chromosomy, podczas gdy osoby z
Zespołem Downa mają trzy. W ramach jedności z chorymi uczniowie
i pracownicy naszej szkoły założyli
dwie inne skarpetki, które zupełnie
do siebie nie pasują tak, jak dodatkowy trzeci chromosom odpowiedzialny za Zespół Downa.
Cieszymy się, że są jeszcze takie
osoby, które nie boją się ośmieszenia.
Dziękujemy wszystkim tym,
którzy dołączyli się do akcji!
Uczniowie klasy III a
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przygotowała Katarzyna Pacanowska - uczennica kl. II LO.
J.K.

WYNIKI XVII FINAŁU
KONKURSU MATEMATYCZNEGO

W sobotę 23.04.2016 r. odbył się
XVII Finał Konkursu Matematycznego w gminie Barcin Wzięło w
nim udział 88 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów naszej
gminy. Finaliści rozwiązywali 5
zadań w czasie 120 minut.
Maksymalnie mogli zdobyć 30
punktów. Laureatem konkursu
zostawał ten uczestnik, który
uzyskał minimum 70% punktów.
Pocieszający jest fakt, że mimo
mniejszej liczby uczestników,
spowodowanej niżem demograﬁcznym, nie zmalała liczba laureatów.

Tytuł laureata przypadł następującym uczniom:
Gimnazjum nr 1 w Barcinie
Klasa I
1. Jaskuła Zuzanna
2. Łagocka Aleksandra
3. Jakubowski Arkadiusz
4. Marczak Piotr
5. Krause Bartosz
6. Orkiszewski Konrad
7. Barczyński Tomasz
8. Gałązka Kacper
9. Magdziarz Magdalena
10. Osiecki Marcin
11. Kołaczyk Jakub
Klasa II
1. Dreżewski Jakub
2. Bartoś Adrianna
Klasa III
1. Kozłowski Jakub
2. Czuba Jakub
3. Feliksiak Magdalena
4. Rybiński Adrian
5. Labuda Natalia
6. Puzio Paulina
Gimnazjum nr 2 w Piechcinie
Klasa I
1. Popielińska Agata
2. Słowinska Karolina

MARATON
MATEMATYCZNY

15 kwietnia 2016 roku w godzinach od 14.00 do 17.00 odbył się
w naszej szkole Maraton matematyczny. Uczniowie klas trzecich
gimnazjum i liceum przygotowy-

wali się do swoich egzaminów z
matematyki. W maratonie brało
udział 72 uczniów trzecich klas
gimnazjum. Rozwiązywali oni dwa
arkusze egzaminu gimnazjalnego.
W maratonie tym uczestniczyło
również 5 uczniów trzeciej klasy
liceum, którzy zmagali się z zadaniami przygotowującymi do matury.
Gimnazjaliści mają już egzamin za
sobą, a maturzystom życzymy
powodzenia.

Klasa III
1. Broda Daria
2. Wójcik Weronika
3. Mrozowski Kacper
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Barcinie
Klasa IV
1. Ciećko Antoni
2. Balcer Jakub
3. Ratajczak Wiktoria
Klasa V
1. Kęsicki Jakub
2. Pahl Igor
Klasa VI
1. Jakubczyk Natalia
2. Jankowski Jakub
3. Tański Jakub
4. Kaczmarek Weronika
5. Królczewska Patrycja
6. Marcinkowski Wiktor
7. Forgiel Weronika
8. Szczygielska Maja
9. Tomiczak Izabela
10. Małodzińska Karolina
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Barcinie
Klasa IV
1. Kasprzak Kacper
2. Kowalska Wiktoria
3. Komorowska Karolina
Klasa V
1. Jędykiewicz Bartosz
2. Maciejewski Bruno
3. Wiliński Tymoteusz
Klasa VI
1. Drzażdżyński Jan
Szkoła Podstawowa w Piechcinie
Klasa IV
1. Nowacka Julia
2. Skoczyńska Wiktoria
3. Gościński Jędrzej
4. Wojciechowski Dominik
5. Woźniak Robert
Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Klasa IV
1. Koszucki Jędrzej
2. Sulecki Kacper
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów!
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WYCIECZKA DO GNIEZNA
We w t o r e k , 2 2 . k w i e t n i a
zorganizowany został wyjazd do
Gniezna dla pierwszych klas
gimnazjum. Wycieczka zaczęła się
od zwiedzania katedry gnieźnieńskiej. Przewodnik przybliżył nam
początki jej istnienia, które sięgały
końca IX wieku. Dowiedzieliśmy się
kilku ważnych informacji, między
innymi tego, że pod koniec X wieku
Mieszko I wybudował świątynie na
planie krzyża, przebudowując jednonawowe oratorium. W 977 roku
pochowano w świątyni księżną
Dobrawę, żonę Mieszka I. Przed
przybyciem św. Wojciecha do Gniezna, Bolesław Chrobry przebudował świątynię według planu prostokąta, wynosząc ją później do
rangi katedry. W 999 roku odbył się
p o g r z e b ś w . Wo j c i e c h a o r a z
kanonizacja, której dokonał papież
Sylwester II.

W 1000 roku do Gniezna przybył
cesarz Otton III, aby pomodlić się
przy grobie św. Wojciecha. Odbył
się wtedy tzw. I zjazd gnieźnieński.
Zobaczyliśmy również Drzwi
Gnieźnieńskie z XII wieku, które są
unikatowym zabytkiem romańskiej
sztuki odlewniczej. Zostały wyko18

nane z brązu za panowania księcia
Mieszka III Starego. Lewe skrzydło
drzwi jest większe od prawego. Na
każdym ze skrzydeł przedstawione
jest po dziewięć kwater z płaskorzeźbami scen ﬁguralnych, odnoszących się do życia św. Wojciecha.
Olbrzymie wrażenie zrobiła na nas

informacja o wadze tych drzwi, bowiem ich ciężar wynosi tonę
dwieście.
Po zwiedzeniu katedry udaliśmy
się do pobliskiego Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zobaczyliśmy tam ciekawe prezentacje
multimedialne i ﬁlmy w jakości 3D.
Pierwsi Piastowie niemalże wychodzili do nas z ekranu. Interesujące
okazały się też zabytki związane z
polskim wczesnym średniowieczem.
Szczególnie spodobała mi się
zbroja rycerska, której nieodłącznym elementem były różnego
pokroju hełmy.
Cała wycieczka była bardzo
interesująca. Mięliśmy okazję, aby
lepiej poznać historię naszych
początków. Chętnie wybrałabym
się na taką wycieczkę drugi raz.
Karolina Śmigielska kl. I c

MARATON JĘZYKOWY
14 kwietnia 2016 roku odbył się w
naszej szkole Maraton językowy.
Młodzież klas trzecich miała możliwość rozwiązywania testów gimnazjalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym aż przez 4 godziny.
Liczba uczestników (60 uczniów)
była dużą niespodzianką dla nauczycieli anglistów. Wszyscy rozwiązywali testy na miarę własnych
możliwości - indywidualnie, w parach lub małych grupkach.
Dla niektórych 4-godzinny maraton, dla innych tylko krótka rozgrzewka, ale było warto. Na egzaminie
w środę okazało się, że praca
pisemna jest bardzo podobna do
tej, z którą młodzież zmagała się na
maratonie. Bardzo nam miło, że tak
duża grupa uczniów chciała zastosować swoją wiedzę w praktyce

i mamy nadzieję, że będzie to widoczne w wynikach egzaminów.

Zwycięzcą maratonu okazał się
Gabriel Nowak z klasy III a, drugie
miejsce - Joanna Mrowińska z klasy
III b, a trzecie Michalina Śledzikowska z klasy III e. Gratulujemy!
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DZIEŃ CHEMICZNY
„Doświadczenie jest
najlepszym nauczycielem."
Cyceron
Trzymając się tej starej życiowej
zasady, w poniedziałek 11.04.2016 r.
wzięliśmy udział w zajęciach w ramach „Dnia Chemicznego”. Został
on zorganizowany w naszej szkole
przez p. Iwonę Zbieranek już po raz
drugi. To na jej zaproszenie przyjechali do nas pracownicy Centrum
Chemii w Małej Skali przy UMK w
Toruniu. Pani Dominika, pan Piotr i
niesamowity pan Łukasz, posługując się prostym językiem, w przezabawny, momentami komiczny
sposób pomagali nam zrozumieć, a
przez to lepiej zapamiętać trudne
przemiany chemiczne. Przez dwie
godziny intensywnie pracowaliśmy,
wykonując bardziej i mniej skomplikowane doświadczenia.
A na koniec - „wisienka na
torcie”, czyli pokaz efektownych
eksperymentów - dużo hałasu,
ognia i dymu. W tej części wzięli
również udział nasi młodsi koledzy
ze szkół podstawowych naszej gminy. Te pokazy wywołały wielkie
emocje i z pewnością pozostawiły
niesamowite wrażenia. Dla nas,

uczniów klas trzecich, „Dzień Chemiczny” to ciekawa powtórka
przed egzaminem, dla licealistów to
próba sił zanim dokonają wyboru
chemii jako przedmiotu maturalnego.
Uczniowie młodszych klas z
niecierpliwością czekają na kolejny
„Dzień Chemiczny”. To już niedługo? Do zobaczenia za rok.
Agata Michalak kl. III e

INSPIRACJE KUCHNI EUROPEJSKIEJ
W marcu rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu terapii kuchennej, która od kilku lat stanowi
formę integracji i edukacji młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnych rówieśników.
W tym roku myślą przewodnią
zajęć są inspiracje kuchni europejskiej na polskich stołach. Dzięki
pozyskanym środkom z Urzędu
Miasta i Gminy Barcin możemy
zakupić potrzebne materiały, przybory i produkty spożywcze.
21 marca odbyło się pierwsze
spotkanie, na którym przygotowywaliśmy wiosenne sałatki.
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Głównym składnikiem były kiełki
rzodkiewki i rzeżuchy pochodzące z
własnego wysiewu.
Na kolejne pachnące i smaczne

potrawy zapraszamy do świetlicy
szkolnej w każdy poniedziałek o
14:30.
Magdalena Kucharska,
Monika Łukomska

POMYSŁOWY GIMNAZJALISTA
ROZSTRZYGNIĘTY
skiego pod przewodnictwem p.
Grażyny Łysy. Regulaminowego
wykonywania zadań doglądali
licealiści: Weronika Nowakowska,
Konrad Wachowski oraz gimnazjaliści: Kinga Modlińska i Mateusz
Łagocki.

W myśl zasady, że kreatywność
to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa, wspólnie z p. Januszem Wojtkowiakiem zorganizowaliśmy II Powiatowy Konkurs Kreatywności Pomysłowy Gimnazjalista.
Wzięło w nim udział siedem
drużyn z powiatu. Gimnazjaliści
rywalizowali w dwóch konkurencjach - pierwsza to rozwiązywanie
rebusu przygotowanego przez
przeciwników, druga - skonstruowanie i opisanie wynalazku, który
pomaga w funkcjonowaniu młodzieży i jest oparty na wybranym
zjawisku ﬁzycznym. O materiały do
zbudowania wynalazku, świetne
nagrody (karty prezentowe do
Empiku o wartości 100 zł, 50 zł i 25
zł) i obiad dla wszystkich zadbała
Pani Dyrektor Marzena Wolska i
prywatni sponsorzy.
Rywalizacji pilnowało Jury
złożone z licealistów: Zuzi Rydlewskiej, Izy Marczak, Natalii Szczepaniak, Sebastiana Borzuchow-

W tym roku w II etapie konkursu
uczestnicy wykorzystywali: worek
na śmieci, spory kawałek drewna,
woreczki foliowe, puchate druciki,
słomki, wykałaczki, taśmę klejąca,
papier śniadaniowy, chusteczki ozdobne, gumki recepturki, sznurek.
Jury nagrodziło: I miejsce: drużyna z Janowca Wielkopolskiego w
składzie Sara Dobersztyn, Adrianna
Muślewska, Katarzyna Pomin (opiekunowie p. Radosław Ratajczak i p.
Sławomir Zgud) ; II miejsce drużyna
z Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie w
składzie: Agnieszka Butowt, Katarzyna Cudo, Paulina Małodzińska
(opiekun p. Alicja Huszcza); III miejsce drużyna z Gimnazjum z Piechcina w składzie: Eliza Mikołajczak,
Kacper Mrozowski, Zuzanna Zielińska (opiekun p. Jolanta Słomowicz).

Uważam II Powiatowy Konkurs
Kreatywności Pomysłowy Gimnazjalista za bardzo udany i już w
imieniu organizatorów zapraszam
do rywalizacji w przyszłym roku, bo
„Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość”, a
Wy jesteście ich z pewnością pełni.
Agata Wojciechowska

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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IV POWIATOWE DYKTANDO
JĘZYKOWE

Z szóstki naszych uczniów uczestniczących 1. kwietnia w Zespole
Szkół im. Karłowskiej w Żninie w IV
Powiatowym Dyktandzie Językowym, dwoje wróciło z laurami.
Nasz Zespół Szkół reprezentowali w Żninie: Katarzyna Pacanowska (kl. II LO), Paulina Orłowska (kl. IIIa) - język niemiecki;
Julia Wróbel (kl. II LO), Jędrzej Gwizdała (kl. IIIe) - język angielski;
Iwona Kaczmarczyk (kl. II LO), Michalina Śledzikowska (kl. III e) języka polski.
W dyktandzie z języka polskiego,
wśród młodzieży szkół średnich, III
miejsce zajęła Iwona, a wśród gimnazjalistów z dyktandem z języka
angielskiego najlepiej w powiecie
poradził sobie Jędrzej.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wiedzy i takiego sukcesu.
Lucyna Taraska

TURNIEJ SŁOWA W ŻNINIE
W piątek, tj. 8. kwietnia br. w
Żnińskim Domu Kultury odbył się
rejonowy etap konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów. W tym
roku pierwsze miejsce dla Barcina i
Piechcina! Na najwyższym stopniu
podium stanęli Piotr Marczak z klasy I b Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie oraz Kacper
Mrozowski z III klasy gimnazjum w
Piechcinie. Ogromne gratulacje!

GIGANT SUDOKU DLA SANDRY!
W lutym matematycy III LO w
Inowrocławiu zaprosili uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w II
Powiatowych Mistrzostwach Sudoku „Gigant Sudoku”. Otrzymaliśmy
takie zaproszenie po raz pierwszy, a
mimo to do etapu szkolnego zgłosiło się osiemnaście osób.
Uczestnicy rozwiązywali trzy
krzyżówki. Punktowana była popra22

Piotr 18. czerwca br. będzie reprezentował naszą szkołę w Finale
Turnieju Słowa pod hasłem „Słowo
źródłem inspiracji” dla gimnazjów,
który odbędzie się w Salonie Hoﬀman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy pod
bacznym okiem Pani Marzeny Wolskiej.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w zmaganiach ze
słowem na szczeblu wojewódzkim.
Hanna Grobelska
wność rozwiązań oraz czas w którym zostały one wykonane. Najskuteczniejsza i najszybsza okazała się
Sandra Derengowska z I klasy LO.
7. marca 2016 r. Sandra wraz z innymi siedmioma osobami reprezentowała Zespół Szkół nr 1 w Barcinie, w
ﬁnale „Gigant Sudoku”, który odbył
się w III LO w Inowrocławiu. I tu
Sandra Derengowska pokazała
swoje umiejętności - Zwyciężyła!
Gratulujemy!
Grażyna Łysy

BARCIN TEAM
POWITAŁ WIOSNĘ

Gdzie można najlepiej pożegnać
zimę i przywitać wiosnę? Tam gdzie
event robi danimak1! Byłem w zeszłym roku, ludzi było dużo, atmosfera super i kilka bardziej i mniej
ekstremalnych skrytek.
Jak tylko usłyszałem o drugiej
edycji, nie mogłem tam nie być. Nastawiałem się, że ludzi będzie mniej
więcej tyle, co w zeszłym roku. Wiedziałem, że zaplanowano ognisko,
więc nastawiłem się również na
gastronomiczny punkt eventu. Mile
zostałem zaskoczony przez orga-

nizatora...
Ale od początku - Wybraliśmy się
na event grupą barcińskiego teamu
(ja, grojak, PrezesBarcin, klaudek,
skibek5, Wiebnik, Jasiu2005, Shinus, Furmen2014, M M TJ , Michal1998 i Marcin2) z ogromną
ochotą podjęcia kilkunastu, a może
nawet kilkudziesięciu skrytek w
okolicy miejsca eventu CITO.
Traﬁaliśmy na trasie na różnych
geokeszerów - z Inowrocławia i Mogilna. Postanowiliśmy wspólnie
obrać trasę i ruszyć na podbój okoli-

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
WIEDZY POŻARNICZEJ
22. marca w Wiejskim Domu
Kultury w Mamliczu odbyły się
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Uczniów do konkursu przygotowywał Pan Tomasz Woźnicki.
Długie godziny poświęcone na
naukę przyniosły oczekiwane
rezultaty. W kategorii gimnazja na
podium uplasowali się: Jakub
Dreżewski, Katarzyna Kubczak i Jakub Klecha.
Natomiast w kategorii szkoły
ponadgimnazjalne I miejsce zajęła

Katarzyna Pacanowska. Zwycięska
czwórka będzie reprezentować
szkołę na kolejnym etapie konkursu
w Janowcu Wielkopolskim 12
kwietnia. Gratulujemy i życzymy
powodzenia!
Anna Głowicka

cznych skrytek. Wszyscy nasi kompani dotarli już na miejsce, a my, jak
zazwyczaj się zdarza, spóźniliśmy
się kilka minut. Cieszę się, że za nami
poczekano.
Gdy się wszyscy zebrali i wbili do
eventowego logbooka, organizator
przedstawił zasady sprzątania pobliża Noteci. Podzieliliśmy się na
dwie zorganizowane grupy i ruszyliśmy na trasę, w poszukiwanie
śmieci. Po uprzątnięciu pobliskich
terenów, organizator powoli szykował się do rozpalania ogniska.
Pierwsza grupa zaczęła pichcić
kiełbaski nad ogniem. Dotarła też i
druga grupa, która chwilę później
również złapała za kijki i kiełbaski i
zaczęła opiekać „to co dobre”. Gdy
wszyscy napełnili swoje brzuszki,
zaczęły się konkursy z licznymi
nagrodami. Pierwszy z nich, to
malowanie jajek. Każdy starał się jak
mógł, bo nagroda była bardzo
owocna - 100 sztuk PWG (i to każdy
inny). Gdy czas malowania dobiegł
końca, rozpoczęliśmy dwa następne konkursy. Panowie złapali za
młot i uderzali belką na odległość.
Panie w tym czasie tworzyły
wiosenne kwiaty. Ileż kolorów na
tym evencie !!! Konkurs został rozstrzygnięty na rzecz HappinessKP.
Wielkie gratulacje za pomysł i
wykonanie pisanki.
Po rozdaniu nagród za wszystkie
konkursy, złapaliśmy panią Marzannę i ruszyliśmy... ją utopić. Pogoda
nie zatrzymała nas i po kilku próbach wiosna przywitała nas na dobre. Po tym, gdy Marzanna nie była
już sobą udaliśmy się poeventowo
na super skrytkę autorstwa danimaka. Fajne etapy, ciekawie zaplanowana trasa i ﬁnał! Co to za LARGE. Ile fantów, ile gadżetów...
Samemu trzeba to zobaczyć..
Dzięki za super spędzenie soboty
w dolinie Noteci...
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SUKCES JAKUBA
“Practice makes perfect"
To przysłowie całkowicie oddaje,
jaką drogę przebył jeden z uczniów
naszej szkoły - Jakub Dreżewski z
klasy II c. Kuba dzięki swojemu zapałowi, pracy i cierpliwości osiągnął
w roku szkolnym 2015/2016 tytuł
Laureata Konkursu Wojewódzkiego z Języka Angielskiego. Tym
samym nasz uczeń już zapewnił
sobie najwyższy wynik z części
językowej egzaminu gimnazjalnego
(choć wcale nie będzie go pisał)
oraz wstęp do każdego liceum.

Jakub interesuje się również ﬁzyką i geograﬁą i w bieżącym roku
szkolnym dotarł do etapów rejonowych konkursów kuratoryjnych z
tych przedmiotów. Lubię pracować
z Kubą, ponieważ to szczególny
uczeń i człowiek. Zawsze do końca
rozwiązuje zadania, pyta, jest dociekliwy. Ilość testów, jaką Kuba rozwiązał, była ogromna, a on zawsze
podchodził do nich z uśmiechem i
niegasnącym zapałem. Z przyjemnością przyglądałam się jego
ciężkiej pracy. Jakub sprawił radość

SUKCES MICHALINY
„Czas jak morze - ma swoje
przypływy i odpływy"
Gabriela Madej

O tym, jak szybko biegnie czas,
szczególnie kiedy ma się dużo do
zrobienia, przekonała się Michalina
Śledzikowska, uczennica klasy III e,
pracując wytrwale, by ostatecznie
osiągnąć tytuł Finalisty Konkursu
Kuratoryjnego z Języka Angielskiego. Czas - prawie jak chęci człowieka
do pracy - raz płynął szybciej, raz
wolniej. Raz z większym, a innym
razem z mniejszym zapałem Michalina drążyła tematy kultury, historii,
geograﬁi krajów anglojęzycznych.
Wspólnie analizowałyśmy niezliczone przykłady z konkursowych
testów z ubiegłych lat. A tegoroczny okazał się niesamowicie trudnym.
Na swój sukces Michalina zaczęła pracować już w drugiej klasie, a w
czasie wakacji letnich doskonaliła
swoje umiejętności jako jedna z
najbardziej sumiennych uczestników zajęć z Emmą. Wielbicielka
książek i informatyki, postanowiła
między takie zainteresowania
wpleść jeszcze nieprzeciętną zna24

wszystkim: rodzicom, wychowawcy, klasie i mi. Praca z takim
uczniem to wielka przyjemność.
Jakubie, gratuluję Tobie sukcesu
i życzę powodzenia w kolejnych
konkursach. Bardzo się cieszę, że
możemy ze sobą współpracować.
Zdradzę, że postawiliśmy sobie już
nowe wyzwanie. Wspólnie rozwiązujemy zadania z Olimpiady z Języka Angielskiego dla licealistów.
Good luck!
Alicja Huszcza
(opiekun merytoryczny Jakuba)

jomość języka angielskiego. Mam
nadzieję, że Michalina nie poprzestanie na tym, co już osiągnęła i
będzie zgłębiać tajniki gramatyki,
czy tak bardzo ćwiczonego przez
Nią słowotwórstwa języka angielskiego. W najbliższej przyszłości na
pewno swoją zdobytą wiedzę będzie mogła wykorzystać.
Powodzenia!
Lucyna Taraska

SUKCESY MATEUSZA
„Nauką i pieniędzmi
drudzy Cię wzbogacą,
mądrość musisz sam z siebie
własną dobyć pracą"
Adam Mickiewicz

Najlepszym przykładem tego, że
ciężka praca i wytrwałość rodzą
słodkie owoce jest nasz uczeń Mateusz Saﬁjan z klasy III e, który w
październiku przystąpił do pierwszego etapu Konkursu Kuratoryjnego, następny był etap rejonowy
w grudniu, a w lutym wojewódzki i
tak został Finalistą Wojewódzkiego
Konkursu Kuratora z Biologii.
Jednak nie było to takie proste,
ponieważ Mateusz poświęcił dużo
czasu przed konkursem i nadal poświęca mnóstwo czasu na zdobywanie wiedzy biologicznej. Tak bardzo
kocha biologię, że nawet wakacje
nie były dla niego przeszkodą na
dokształcanie się. Mateusz podchodził do Konkursu Kuratoryjnego po
raz drugi. Za pierwszym razem się
nie powiodło, ale Mateusz nie
poddał się i walczył dalej. Miło było
patrzeć na jego zaangażowanie,
zainteresowanie biologią, chęcią

zdobywania coraz to więcej wiedzy
oraz na jego determinację. I udało
się!

Mateusz nie spoczął na laurach i
osiągnął kolejne sukcesy. Wziął
udział w X I V Międzyszkolnym
Konkursie Biologicznym organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w
Inowrocławiu. Dostał się do drugiego etapu, który odbył się 16 marca, i chociaż zdobył dziewiąte miejsce, to jako nagrodę otrzymał
dodatkowe punkty na świadectwie
potrzebne przy rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych.
Jednak to nie koniec Jego sukcesów. 18. marca, Mateusz wraz z
Aleksandrą Kowalczyk z klasy III c
oraz Radkiem Tęczą z klasy III e,
wzięli udział w Konkursie „Wiedzy
o żywności i prawidłowym żywieniu człowieka” organizowanym
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, w którym zdobył IV miejsce.
Jeszcze raz gratuluję Mateuszowi, oby nigdy nie przeminął Jego
zapał i upór w dążeniu do celu i oby
sukcesów było coraz więcej!
Dominika Wysocka

SUKCES MIKOŁAJA
MAMY FINALISTĘ W
OLIMPIADZIE
HISTORYCZNEJ!!!

W sobotę 23. kwietna b.r. odbyły
się w Białymstoku zawody etapu
centralnego Olimpiady Wiedzy
Historycznej. Województwo Kujawsko-Pomorskie było reprezentowane przez pięciu uczniów - w
tym ucznia naszego liceum Mikołaja Ratajczaka z klasy I.
Do tej olimpiady zostało zgłoszonych, z całej Polski 2390 uczestników, do kolejnej części awanso-

wało 277 ucz-niów, a do trzeciego
etapu przeszło 76 uczniów.
Po pełnym emocji przebiegu
zawodów ﬁnałowych, Mikołajowi
udało się znaleźć w pięćdziesiątce
najlepszych i uzyskać tytuł Finalisty
olimpiady. Do końca maja zapadną
decyzje, które uczelnie i na jakie
kierunki przyznają indeksy ﬁnalistom i laureatom. Opiekunem
ucznia jest mgr Grażyna Sudoł.
J.K.
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SUKCES RADKA
„Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia,
piastunka przeszłości i zwiastun przyszłości”.
Tytus Liwiusz
Radek Musiał z klasy III a zna
bardzo dobrze historię i pokazał to,
rozwiązując niezwykle trudny test
podczas wojewódzkiego etapu
konkursu kuratoryjnego. Został ﬁnalistą! Poświęcił na naukę wiele
czasu, jest systematyczny i bardzo
pracowity.

Obecnie zakwaliﬁkował się do
drugiego etapu konkursu Humanista Roku 2015/ 2016. Ostateczne
rozstrzygnięcie odbędzie się w Toruniu 20 maja.
Opiekunem merytorycznym
ucznia jest nauczycielka historii p.
Grażyna Sudoł.
J.K

MISTRZOSTWO POWIATU
W KOSZYKÓWCE DLA NAS
15. marca w naszej szkole odbyły
się rozgrywki w koszykówce chłopców. W powiatowym ﬁnale zmierzyły się zespoły reprezentujące
Gimnazjum w Rogowie z gospodarzami turnieju - Gimnazjum nr 1
im. H. Sienkiewicza w Barcinie.
Spotkanie trwające cztery dziesięciominutowe kwarty sędziował
Powiatowy Organizator Sportu
Stefan Fedejko. Drużyny toczyły
wyrównany pojedynek w dwóch
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pierwszych kwartach, z nieznaczną
przewagą drużyny z Barcina. Kwarta trzecia i czwarta to dominacja
chłopców z Barcina, zakończona
wynikiem 39:9. Znaczącą cześć
punktów wśród zwycięzców zdobywali zawodnicy podkoszowi.
Dla zwycięzców punktowali:
Radosław Tęcza 10 pkt., Jakub Szostek 10 pkt., Maciej Głowacki 5 pkt.,
Konrad Piątkowski 3 pkt., Mateusz
Przybylski 2 pkt., Radosław Wisz

2 pkt., Jakub Zarada 2 pkt., Patryk
Gnybek 1 pkt., Marcin Chowaniak 2
pkt., Damian Kwasigroch 1 pkt.,
Adam Nowak 1 pkt.
Dla Rogowa punkty zdobywali:
Mikolaj Karmowski 8 pkt., Piotr
Szczuremski 1 pkt.
Nasz zespół przygotował i w
zawodach poprowadził p. Rafał
Rydlewski.

PLAKAT MATEUSZA
Miło nam poinformować, że
uczeń naszego liceum, Mateusz Fabijański, wygrał konkurs organizowany przez Stowarzyszenie LGD Wspólna Sprawa. Należało wykonać (przy pomocy komputerowego
programu graﬁcznego) plakat reklamujący IV Pałucki Festyn Ludowy,
który odbędzie się 25.06.2016 r. w
Żninie. Wtedy też Mateusz odbierze
nagrody, które wygrał. Jego plakat
zostanie rozdysponowany wśród
mieszkańców sześciu gmin, a także
powstaną cztery duże banery. Dwa
z nich sta-ną na dwóch najbardziej
uczęszcza-nych ulicach Żnina. Pozostałe zostaną zawieszone na drogach wjazdowych do miasta.
Opiekunem Mateusza była
Małgorzata Kwapisz - Brokos.
Serdecznie gratulujemy!

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaguje kolegium w składzie:
Bartłomiej Uszko,
Czesław Cieślak,
Jarosław Drozdowski,
Jan Krzyś
WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 23 27
www.mdkbarcin.com.pl
ADRES REDAKCJI
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 34 48
SKŁAD DTP
Arkadiusz Fryszka

Małgorzata Kwapisz - Brokos
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MISTRZOSTWA GMINY BARCIN
W MINI PIŁCE NOŻNEJ

DZIEWCZĄT SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W środę 13 kwietnia w Barcinie
odbyły się Mistrzostwa Gminy Barcin w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt
Szkół Podstawowych. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje
wszystkich szkół z gminy. Rywalizowano systemem, każdy z każdym".

Wyniki spotkań:
SP Piechcin - SP Mamlicz 0-3
SP 2 Barcin - SP 1 Barcin 4-0
SP Mamlicz - SP 2 Barcin 0-3
SP Piechcin - SP 1 Barcin 0-0
SP Piechcin - SP 2 Barcin 1-3
SP 1 Barcin - SP Mamlicz 1-1

GRAND PRIX
TRZECH
BASENÓW
19 mar19 marca 2016 o godz. 9:00
na Krytej Pływalni w Barcinie odbyły
się drugie zawody pływackie z cyklu
„Grand Prix Trzech Basenów”. W rywalizacji wzięło udział 98 zawodników z trzech klubów: Sokół Barcin,
UKS Krzywousty Nakło oraz UKS
Orka Mogilno. Zawodnicy podobnie
jak przed miesiącem pływali łącznie
czterema stylami: motylkowym,
grzbietowym, klasycznym i dowol28

nym, startując łącznie w 29 kategoriach wiekowych.
Każdy zawodnik mógł popłynąć
dwoma stylami. Najlepsi zawodnicy
w danej kategorii otrzymali medale.
Na zakończenie zawodów odbyły
się biegi sztafetowe: w których wystartowały czteroosobowe drużyny
dziewcząt oraz chłopców - każdy
zawodnik reprezentował inną kategorię wiekową i inny styl.

Klasyﬁkacja końcowa
1. SP 2 Barcin
2. SP Piechcin
3. SP 1 Barcin
4. SP Mamlicz
Drużyna SP 2 Barcin w zawodach
powiatowych w Żninie, które odbyły się 15 kwietnia przegrała 1:2 z SP 3
Żnin, mimo tego dziewczęta awansowały do dalszych rozgrywek i w
ćwierćﬁnale wojewódzkim będą
reprezentowały powiat żniński w
Dąbrowie Biskupiej.
Poziom zawodów ponownie stał
na wysokim poziomie, najbardziej
cieszy większa niż poprzednio ilość
zawodników biorących udział w
zawodach.
Grand Prix ma formę małej ligi,
rozgrywanej kolejno na pływalniach w Barcinie, Mogilnie i Nakle.
Punkty z poszczególnych zawodów
zostaną zsumowane po ostatnich
zawodach i na tej podstawie zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy
GP.
Kolejne zawody już 9 maja w
Mogilnie.

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
NA STADIONIE W BARCINIE
W środę 6 kwietnia 2016 na Stadionie Lekkoatletycznym w odbyła
się pierwsza w Barcinie impreza z
cyklu "Czwartki Lekkoatletyczne".
Są to zmagania sportowe uczniów
szkół podstawowych, którzy rywalizują ze sobą w kilku kolejnych
imprezach. Całość ma charakter
Grand Pirx i zwieńczona jest Finałem Miejskim, zaś najlepsi zawodnicy na szczeblu lokalnym biorą udział
w ﬁnale krajowym.
Dotychczas dzieci z Barcina startowały w tych zawodach w Szubinie, a na ﬁnały ogólnokrajowe jeździły jako reprezentacja tej miejscowości. Po oddaniu do użytku
Stadionu Lekkoatletycznego możliwa jest organizacja imprezy w
Barcinie.
Impreza, choć nazywana jest
„Czwartkiem”, odbywa się w środy
co jest praktyką spotykaną w wielu
miastach - jest to dzień, w którym
dzieci mają najmniej dodatkowych
zajęć w szkołach i klubach, dzięki
czemu większa ilość może wystartować w zawodach.
Pierwszy barciński "Czwartek
lekkoatletyczny" rozpoczął się od
uroczystego przemarszu 118 młodych sportowców, reprezentujących Szkołę Podstawową nr 1 w Barcinie, Szkołę Podstawową nr 2 w
Barcinie, Szkołę Podstawową w
Mamliczu, Szkołę Podstawową w
Piechcinie oraz Niepubliczną Szkołę
Podstawową w Parlinie.
Otwierając imprezę, Burmistrz
Barcina, Pan Michał Pęziak nawiązał
do idei Czwartków Lekkoatletycznych oraz życzył młodym sportowcom dobrych wyników. Swoją
obecnością pierwszy w Barcinie
"Czwartek Lekkoatletyczny" zaszczyciły także: Zastępca Burmistrza Barcina Pani Lidia Kowal oraz
Prezes Zarządu Barcińskiego Ośro-

dka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Pani
Beata Gaik-Mazurek.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą
w kategoriach wiekowych: klasy VI,
klasy V oraz kasy IV i młodsze w
następujących konkurencjach: skok
w dal, rzut piłeczką palantową, bieg
na 60 metrów, bieg na 300 metrów,
bieg na 600 metrów dziewcząt oraz
na 1000 metrów chłopców. 13 kwietnia odbyła się kolejna część rywalizacji - w której wzięła udział jeszcze
większa ilość zawodników - było ich
dokładnie 122.

20 kwietnia odbyła się trzecia
część rywalizacji a kolejna już 27
kwietnia. Nad poprawnością przeprowadzania konkurencji czuwa
stały zespół sędziów, którym
BOSiR będący organizatorem gorąco dziękuje za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
Wyniki poszczególnych startów
są dodawane na stronie internetowej BOSiR-u w zakładce wydarzenia sportowe.
29

II RATOWNICZY KILOMETR

Tomasz Spychalski najszybszy na dystansie 1000m

9 kwietnia na Krytej Pływalni w
Barcinie odbyła się II Edycja Zawodów Pływackich „Ratowniczy Kilometr”. W zawodach pływackich na
dystansie 1000 m stylem dowolnym
wystartowało 19 zawodników.
Zawodnicy wystartowali łącznie w 5
seriach. Rywalizacja pomiędzy
zawodnikami była niezwykle wyrównana, o czym świadczą czasy
poszczególnych startów. W zawodach mógł wystartować każdy, kto
ukończył 18 rok życia i pasjonuje się
pływaniem. Zwycięzcą zawodów
został Pan Tomasz Spychalski, który
przepłynął dystans w czasie

14:12;69, tuż za nim na podium uplasował się Pan Paweł Lisiecki, któremu pokonanie 1000 metrów zajęło
14:46;03, zaś na najniższym stopniu
stanął Pan Radosław Staszkiewicz z
czasem 15:13;28.
Najlepsza trójka otrzymała drobne nagrody rzeczowe z rąk Pani
Beaty Gaik-Mazurek - Prezesa Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Sp. z o.o., który był
organizatorem zawodów. Każdy
zawodnik, który wziął udział w
rywalizacji otrzymał też pamiątkowy dyplom i medal. BOSiR ma
nadzieję, że za rok zawody odbędą

FINAŁ WOJEWÓDZKI

ZAWODÓW W TENISIE STOŁOWYM
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Grupa B:
W dniu 16.03.2016r. w Toruniu
ź Barcin,
odbył się drużynowy Finał Wojeź
Laskowice,
wódzki w tenisie stołowym. W
ź Płonne.
zawo-dach wzięło udział 6 drużyn,
Rozgrywki
w grupach odbywały
w tym reprezentacja SP 2 Barcin.
się systemem każdy z każdym. Z
Zespoły które wzięły udział w
każdej
grupy do półﬁnału kwaliﬁkozawodach zostały podzielone na
wały się dwie drużyny.
dwie grupy:
Pary półﬁnałowe utworzyły
Grupa A:
drużyny: Barcin - Chełmno oraz
ź Chełmno,
Inowrocław
- Laskowice.
ź Inowrocław,
Do ﬁnału zakwaliﬁkowały się
ź Osówka.
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się ponownie i w jeszcze liczniejszym gronie.
Gratulujemy najlepszym zawodnikom sukcesu, zaś wszystkim
ukończenia zawodów. Dokładne
wyniki można znaleźć na stronie
internetowej BOSiR-u pod artykułem z relacją z zawodów w zakładce „Wydarzenia sportowe”.

drużyny z Chełmna i Laskowic.
Mecz o III miejsce rozegrały
drużyny z Barcina i Inowrocławia.
W ﬁnale drużyna z Chełmna pokonała drużynę z Laskowic i zajęła I
miejsce. W meczu o III miejsce
zwyciężyła drużyna z Barcina.
Gratulujemy Barciniankom miejsca na podium i życzymy dalszych
sukcesów.
Drużynę z Barcina reprezentowały: Julia Łącka, Sara Wachowska.
Opiekunem drużyny SP 2 Barcin na
zawodach była: Agnieszka Gaczkowska.

OTWARTE MISTRZOSTWA
TORUNIA DZIECI W JUDO

ORAZ OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Dnia 16 kwietnia w Toruniu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Torunia
Dzieci w Judo, oraz Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego z rocznika
1999,2000,2001,2002,2003.

BILARDZIŚCI
W dniu 10 kwietnia 2016 roku bilardziści UKS Piechcin uczestniczyli w
drugim turnieju z cyklu Mak Marketing Junior Tour w Łodzi.
UKS Piechcin reprezentowali:
Julia Nowacka, Patrycja Karmolińska,
Wiktoria Wiktorowicz, Wiktoria Piekarska, Wiktoria Martwijczuk, Dominik Wojciechowski, Olivier Pipin,
Nikodem Wojciechowski i Błażej
Wiktorowicz. Opiekunami podczas
wyjazdu byli instruktorzy Liliana i
Jakub Wojciechowscy.
W drugim turnieju Mak Marketing
Junior Tour młodzi zawodnicy zaprezentowali się z dobrej strony. Zabrakło trochę szczęścia aby trójka naszych zawodników: Wiktoria Piekarska, Wiktoria Wiktorowicz i Nikodem
Wojciechowski znalazła się w fazie
pucharowej.

W rywalizacji brały udział kluby z
Lubawy, Wrszawy, Gdańska, Redy,
Kutna, Szczecina, Koszalina, Piły,
Poznania, Olsztyna, Grudziądza,
Bydgoszczy, Torunia, Włocławka,
Żukowa, Gdyni, Elbląga, Barcina,

Żnina, Szubina.
Wyniki zawodników sekcji judo
BOSiR Barcin:
VII miejsce - Rozalia Redman
(r. 2007 kat. - 26kg)
IV miejsce - Paweł Rutowski
(r. 2004 kat. +60 kg)
IV miejsce - Julia Górecka waga
(r. 2006 -36kg)
V miejsce - Kuba Górecki waga
(r. 2005 - 42kg)
IV miejsce - Szczepańska Gabriela
(r. 2000, ubiegłoroczna triumfatorka w kat. do 70kg, która teraz
wystartowała po raz pierwszy w
wadze +70 walcząc z dużo cięższymi zawodniczkami) .
Trenerem sekcji judo BOSiR
Barcin jest Mariusz Suliński.

Z UKS PIECHCIN NA DRUGIM TURNIEJU
MAK MARKETING JUNIOR TOUR W ŁODZI

Zgodnie z przewidywaniami
trenerów kolejny turniej przyniósł
lepsze wyniki. Przed bilardzistami z
Piechcina kolejne spotkanie w ramach Pałuckiej Młodzieżowej Ligi
Bilardowej w Lubostroniu, a od 1 do

5 maja trójka zawodniczek:
Wiktoria Piekarska, Wiktoria Martwijczuk i Wiktoria Wiktorowicz
będzie reprezentować klub na Mistrzostwach Polski Juniorów, które
zostaną rozegrane w Kielcach.
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komiks
„Kai Muchu Shisho”
czyli z lekką przesadą
o Klubie Szalonych
Bibliotekarzy
Autor: Iwona Kaczmarczyk kl. II LO
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nowy internetowy

Barcina
kwiecień 2016

DODATEK

ODSZEDŁ
ks. kan. Bronisław WIŚNIEWSKI

7 kwietnia 2016 roku w godzinach wieczornych zmarł ksiądz
Bronisław Wiśniewski – proboszcz
paraﬁi pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Barcinie, Kanonik Honorowy Kapituły Prymasowskiej i Dziekan Dekanatu Barcińskiego.
Ksiądz kanonik Bronisław
Wiśniewski urodził się 29 kwietnia
1959 roku we Włodzimierzewie.
Miał siostrę Lucynę, siostrzenice
Justynę i Martę. W 1979 roku po
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni
wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w
Gnieźnie. Święcenia kapłańskie
przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk
Prymasa Polski kard. Józefa Glem-

pa. Po święceniach został posłany
do paraﬁi w Łabiszynie, gdzie
posługiwał do 1988 roku. Był wikariuszem w Pobiedziskach (1988),
w paraﬁi pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Bydgoszczy (19881994) oraz w bydgoskiej paraﬁi
farnej pw. św. Marcina i Mikołaja
(1994-1996). W 1996 roku został
mianowany proboszczem paraﬁi
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie oraz objął funkcję
Dziekana Dekanatu Barcińskiego.
Kiedy przyszedł do Barcina musiał dokończyć budowę świątyni.
Nowy kościół paraﬁalny został
uroczyście konsekrowany przez
abp. Henryka Muszyńskiego 20
czerwca 2004 roku.

Śp. ks. kan. Bronisław Wiśniewski pochowany został na cmentarzu paraﬁalnym w Barcinie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się
w niedzielę 10 kwietnia wprowadzeniem ciała księdza do kościoła,
eucharystią z udziałem ks. biskupa
seniora Bogdana Wojtusia, modlitwą i czuwaniem.
W poniedziałek Mszę Świętą pogrzebową i uroczystości na cmentarzu odprawił Prymas Polski ks.
abp Wojciech Polak. W ostatniej
drodze księdzu Bronisławowi towarzyszyli licznie przybyli księża. Duszpasterza pożegnała rodzina, paraﬁanie, przedstawiciele władz lokalnych, instytucji, placówek oświatowych i organizacji społecznych.
Jarosław Drozdowski

NOWE INWESTYCJE
W GMINIE BARCIN
W trakcie XVII sesji Rady Miejskiej w Barcinie na wniosek Burmistrza Michała Pęziaka radni wprowadzili do budżetu gminy na 2016
rok nowe zadania inwestycyjne w
łącznej wysokości 4.596.281,08 zł.
Do najważniejszych inwestycji,
których realizację zapowiedziano 31
marca br. należą:
ź budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach:
Wolice i Barcin Wieś
koszt - 1.920.481,08 zł,
ź przebudowa drogi gminnej nr
130313C Pturek -Józeﬁnka
koszt - 800.000zł,
ź ulepszenie nawierzchni drogi
gminnej nr 130308C Barcin Wieś Mamlicz - koszt - 720.000 zł,
ź ulepszenie nawierzchni drogi
gminnej nr 130304C na odcinku
Zalesie Barcińskie - Sadłogoszcz
koszt -520.000 zł,

ulepszenie nawierzchni drogi
gminnej nr 130303C Krotoszyn Sadłogoszcz - koszt - 300.000 zł.,
ź ulepszenie nawierzchni drogi
wewnętrznej Barcin -Barcin Wieś
koszt - 80.000 zł.
Ponadto zaplanowano budowę i
rozbudowę oświetlenia,zakup i
montaż wiat przystankowych, zakup
sprzętu komputerowego, zaktualizowanie dokumentacji technicznej
na termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w Barcinie
oraz sporządzenie dokumentacji na
prace związane z rozbudową i przebudową Miejskiego Domu Kultury i
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzeniem domu dziennego pobytu w Barcinie.
Aktualny plan wydatków na
zadania inwestycyjne Gminy Barcin
wynosi - 6.548.146,58 zł.
Na projekty dotyczące budowy
kanalizacji sanitarnej w Barcinie,
ź

Wolicach i Barcinie Wsi oraz przebudowy drogi Pturek - Józeﬁnka złożono wnioski o doﬁnansowanie ze
środków unijnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Referat Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Barcinie stara się
pozyskać pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 na operację „Przebudowa
drogi gminnej nr 130313C Pturek Józeﬁnka o długości 3,44 km oraz
doﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 na projekt „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w mieście
Barcin przy ul. Akacjowej oraz w
miejscowościach Wolice i Barcin
Wieś” o długości 3,98 km, do której
podłączonych zostanie 201 mieszkańców.
Jarosław Drozdowski

KOPERTA ŻYCIA

Z inicjatywy Burmistrza Barcina
Michała Pęziakai Gminnej Rady Seniorów w Barcinie rusza akcja społeczna KOPERTA ŻYCIA.
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Celem akcji jest uświadomienie
mieszkańcom gminy Barcin znaczenia posiadania dokładnych informacji na temat swojego stanu zdrowia

w przypadku jego zagrożenia i
ułatwienie akcji ratowniczej służbom medycznym poprzez szybki i
łatwy dostęp do informacji o stanie
zdrowia pacjenta. Dobrowolna i
bezpłatna akcja skierowana jest do
mieszkańców gminy Barcin, którzy
ukończyli 80 rok życia.
Pakiet „Koperta Życia” składa
się z plastikowej koperty z kartą
informacyjną i magnesu z napisem
„TU JEST KOPERTA ŻYCIA”.
„Koperta Życia” powinna być
przechowywana w oznaczonej lodówce, ponieważ jest to urządzenie
łatwe do zlokalizowania w każdym
mieszkaniu, co umożliwi służbom
medycznym szybkie reagowanie w
sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Jarosław Drozdowski

CWP DLA MŁODZIEŻY
Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości nawiązało współpracę z
instytucjami, których działania skierowane są dla młodzieży.
1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Bydgoszczy,
które zajmuje się doradztwem i poradnictwem zawodowym oraz
pośrednictwem pracy stałej, sezonowej, krótkoterminowej.
2. Od września barcińscy licealiści w
ramach przedmiotu „Ekonomia w
Praktyce” dostaną wsparcie od
Akademickich Inkubatorów Przed-

siębiorczości z Bydgoszczy. Szczegóły współpracy CWP będzie ustalać podczas najbliższego kwietniowego spotkania.
3. CWP intensywnie pracuje nad
ofertą warsztatów edukacyjnorozwojowych skierowanych dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej
oraz ich rodziców. Wiedza zdobyta
podczas warsztatów pomoże świadomie podejmować decyzje związane z wyborem ścieżki zawodowej
czy edukacyjnej.
4.Chętną młodzież ze szkół ponad-

gimnazjalnych zapraszamy na zapisywanie się na warsztaty związane
z zakładaniem ﬁrmy:
ź „Od pomysłu do własnej ﬁrmy”
ź „ABC przedsiębiorczości, czyli
jak założyć małą ﬁrmę”
ź „Prawno-Podatkowe aspekty
handlu w sieci- e-sklepy”
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu osobistego Barcin, ul. 4 Stycznia 23, tel. pod
numerem 690060043 oraz mailowego cwp@bacin.pl.
Sylwia Butowt-Koniszewska
i Jarosław Kucharski

MAŁA ARCHITEKTURA

Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Pakoskiej w Barcinie - fot. Grzegorz Smoliński
Gmina Barcin zleciła Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu
„WODBAR” spółka z o. o zakup, dostawę i montaż urządzeń małej
architektury. Ławki z oparciem, leżaki miejskie jedno i dwuosobowe,
parkingi rowerowe i kosze na odpady zamontowano przy ciągu pieszorowerowym w pobliżu stadionu przy
ul. Pakoskiej w Barcinie.
Na starówce w obrębie ulic Plac 1go Maja, 4-go Stycznia, Kościelnej,
Wyzwolenia, św. Wojciecha, Wierz-

bowej i Topolowej oraz przy trakcie
spacerowym nad rzeką Noteć wymienione zostaną 53 kosze uliczne.
Prace o wartości 60.641,46 zł. mają
zostać wykonane najpóźniej do
końca maja.
W przyszłości pomiędzy stadionem a ul. Pakoską w Barcinie planowane jest wykonanie nasadzeń
drzew, krzewów, traw i bylin ozdobnych oraz wykonanie trawników.
Główną ozdobą założenia mają
być łany traw ozdobnych o różnych

wysokościach i kolorystyce. Celem
jest stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie służyła nie tylko
komunikacji pomiędzy ulicami
Dworcową a Jakuba Wojciechowskiego, ale posłuży również za
miejsce rekreacji, wypoczynku i
zabawy. W zamyśle projektantów
ma powstać „plac szumiących traw”
kolorystyką i układem nawiązujący
do kształtu stadionu, bieżni i budynku zaplecza, a falowaniem na wietrze do rzeki Noteć.
Jarosław Drozdowski 3

GMINNA RADA EDUKACYJNA
tą ofertę placówek oświatowych,
SPZOZ Barcin, MGOPS w Barcinie,
GKRPA i Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w zakresie
wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego i terapeutycznego.
Pan Jarosław Kucharki i pani
Sylwia Butowt-Koniszewska przybliżyli cele powstania Centrum
Wsparcia Przedsiębiorczości w Barcinie oraz ofertę instytucji współWe wtorek 19 kwietnia 2016 roku
w Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbyło się drugie posiedzenie
Gminnej Rady Edukacyjnej (GRE). W
trakcie spotkania nauczycieli, rodziców, uczniów, pedagogów, psychologów, kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych i samorządowców podsumowano dotychczasową działalność i nakreślono
plany na najbliższą przyszłość.
Zastępca Burmistrza Barcina
Lidia Kowal podsumowując pierwsze pół roku działania GRE powiedziała, że w tym czasie zwiększono
liczbę godzin zajęć muzycznych,
modelarskich i tanecznych w domu
kultury oraz logopedy w Szkole
Podstawowej nr 2, zatrudniono psychiatrę dziecięcego i uruchomiono
pozaszkolną pomoc psychologiczną w ośrodku zdrowia, zakupiono
schodołaz i zaplanowano likwidację
barier architektonicznych na ul.
Polnej w Barcinie.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Tomasz Gronet omówił aktualną ofertę instytucji i wprowadzane
nowości, zaprosił na najbliższe
imprezy oraz zapowiedział zmiany
w działalności świetlic wiejskich i
MDK. Prezes Barcińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Beata
Gaik-Mazurek opowiedziała o szerokiej ofercie spółki związanej z
basenem i stadionem oraz nową
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organizacją i sposobem ﬁnansowania sportu w Mieście i Gminie
Barcin. Obiekty, kluby i instruktorzy
umożliwiają trenowanie pływania,
piłki nożnej i ręcznej, bilardu,
lekkoatletyki oraz ﬁtness i masaże.
Pani Małgorzata Wiland ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie omówiła stan przygotowań do Festiwalu Nauki i Pasji,
który odbędzie się 24 maja br. na
stadionie i ma na celu prezentację
projektów realizowanych w placówkach oświatowych i szkolnych
talentów. Psycholog Anna Rucińska-Niesyn przedstawiła ideę gminnego punktu poradnictwa psychologicznego dla rodziców oraz boga-

pracujących z CWP skierowaną do
młodzieży w zakresie doradztwa i
poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji warsztatów edukacyjno-rozwojowych i
nauki przedsiębiorczości.
Celem Gminnej Rady Edukacyjnej jest zgłaszanie potrzeb edukacyjnych, wypracowywanie pomysłów podnoszących jakość i efektywność usług edukacyjnych, koordynacja działań edukacyjnych,
uwspólnianie procesu wychowawczego i powołanie „forum dyskusyjnego” na temat edukacji.
Kolejne spotkanie GRE zaplanowano na październik, a tematem
przewodnim będzie „sport”.
Jarosław Drozdowski

KONKURSY KURATORYJNE
2015/2016
Do końca marca 2016 roku opublikowano ostateczne wyniki
wszystkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016.
Zespół Szkół nr 1 w Barcinie ma
dwóch laureatów i czworo ﬁnalistów.Bartłomiej Jakubczyk został
laureatem etapu wojewódzkiego z
ﬁzyki (opiekun Agata Wojciechowska), a Jakub Dreżewski laureatem z języka angielskiego (opiekun Alicja Huszcza).
Finalistami trzeciego etapu
zostali Jakub Kozłowski z matematyki (opiekun Grażyna Łysy), Mateusz Saﬁjan z biologii (opiekun Dominika Wysocka), Radosław Musiał
z historii (opiekun Grażyna Sudoł)
iMichalina Śledzikowskaz języka
angielskiego (opiekun Lucyna Taraska).Piotr Pietruszewski ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie został ﬁnalistą z
języka angielskiego (opiekun Agnieszka Saﬁjan). Zespół Publicznych

Laureaci i ﬁnaliści olimpiad z opiekunami z Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie

Szkół nr 1 w Piechcinie ma dwóje
ﬁnalistów. Amelia Szewczak ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka została ﬁnalistką konkursu przedmiotowego z przyrody
(opiekun Elżbieta Baran-Lubawa), a
Kamil Kalka z Gimnazjum nr 2 został
ﬁnalistą z geograﬁi (opiekun Barbara Mróz-Lampka). Cele konkursów zarządzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

JUBILEUSZE 50 I 60-LECIA
MAŁŻEŃSTWA

w Bydgoszczyobejmują rozwijanie
uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, pobudzanie twórczego
myślenia, rozwijanie umiejętności
stosowania zdobytej wiedzy w
praktycznym działaniu, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół oraz motywowanie
szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem
zdolnym.
Jarosław Drozdowski
W poniedziałek 4 kwietnia 2016
roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Barcinie Burmistrz Michał Pęziak i
Zastępca Kierownika USC Maria
Stefańska wręczyli medale za
długoletnie pożycie małżeńskie
państwu Genoweﬁe i Marianowi
Robaczewskim z Barcina. Z kolei
państwo Genowefa i Henryk Niestatkowie z Krotoszyna w tym roku
obchodzili 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Z okazji złotego i
diamentowego jubileuszu samorządowcy złożyli dostojnym jubilatom
wyrazy uznania i głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia.
Dokończenie str.6
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
Tradycyjnie na początku kwietnia
Zastępca Burmistrza Barcina Lidia
Kowal i Koordynator MiejskoGminnego Programu Uzależnień
Krystyna Błaszak zorganizowały
spotkanie samorządowców i pracowników służby zdrowia.
Przedstawiciele Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie,Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Barcinie,
kierownictwa SPZOZ i branżowych
związków zawodowych wspólnie
świętowali Światowy Dzień Zdrowia.
W 2016 roku tematem przewodnim święta jest cukrzyca, a
celem upowszechnianie wiedzy, w
jaki sposób można zminimalizować

JUBILEUSZE 50 I 60-LECIA
MAŁŻEŃSTWA
Dokończenie ze str. 5
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie ustanowiony w 1960
roku stanowi nagrodę dla osób,
które przeżyły co najmniej 50 lat w
jednym związku małżeńskim.
Jubilaci bądź ich najbliżsi muszą
jednak zadbać o to, by Urząd Stanu
Cywilnego wystosował zgłoszenie,
na podstawie którego małżonkowie zostaną uhonorowani. Zgłoszenia jubileuszu należy dokonać w
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roku kalendarzowym, w którym
przypada 50 rocznica zawarcia
związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub w
lutym zgłoszenia można dokonać
od 1 listopada roku poprzedzającego. Dlatego odpowiednio wcześniej należy stawić się w urzędzie i
złożyć wniosek oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie
został sporządzony w USC Barcin.
Jarosław Drozdowski

ryzyko jej wystąpienia oraz poznanie sposobów jej wykrywania i
leczenia. Samorządowcy wyrazili
uznanie za działania z zakresu
proﬁlaktyki i promocji zdrowia,
które są odpowiedzą na wyzwania
związane z zagrożeniami i skutkami
tej niezakaźnej epidemii XXI wieku.
Przewodnicząca Rady Społecznej
Lidia Kowal podziękowała Zastępcy
Dyrektora ds. lecznictwa lek. med.
Dariuszowi Drzewieckiemu za tworzenie odpowiednich warunków
organizacyjnych, ﬁnansowych,
sprzętowych i kadrowych w celu
ochrony zdrowia i życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.
Okolicznościowe listy skierowano również do właścicieli niepublicznych ZOZ-ów działający na terenie Barcina.
Władze lokalne doceniły specjalistyczną wiedzę, praktykę zawodową i podnoszenie kwaliﬁkacji, które
stanowią gwarancję fachowej opieki i rodzą w nas poczucie bezpieczeństwa.
Jarosław Drozdowski

DODATEK

POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O SAMORZĄDZIE
W dniach 6 i 8 kwietnia 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Żninie
odbył się ﬁnał XVII Powiatowego
Konkursu „Wiedzy o samorządzie
terytorialnym” dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzono w
kategorii indywidualnej i drużynowej.
Uroczyste wręczenie nagród
miało miejsce 12 kwietnia br. w
trakcie XI sesji Rady Powiatu w
Żninie.Gminę Barcin reprezentowali gimnazjaliści z Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie i licealiści z Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 Weronika Wójcik, Daria Broda i Kamil
Kalka okazali się najlepsi w klasyﬁkacji drużynowej. Natomiast w klasyﬁkacji indywidualnej Weronika
zajęła drugie, a Daria – trzecie miejsce. Uczniów przygotowała pani
Barbara Mróz-Lampka.

Burmistrz Michał Pęziak, Daria Broda, Weronika Wójcik,
Barbara Mróz-Lampka i Kamil Kalka - fot. Grzegorz Smoliński

W drugiej kategorii wiekowej
Mikołaj Ratajczak z Liceum Ogólnokształcącego zajął indywidualnie
trzecie miejsce. Drużynowo Mikołaj
oraz Szymon Smaruj i Łukasz Kaśków zajęli czwarte lokatę. Uczniów
przygotował pan Artur Zamiar.
Uczestników konkursu oceniała
komisja w składzie Wicestarosta
Powiatu Żnińskiego Andrzej Hłond,
Przewodniczący Komisji Oświaty
Kultury i Sportu Rady Powiatu w
Żninie Robert Szafrański oraz Kierownik Wydziału Zdrowia, Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
Żninie Izabela Gronet.
Jarosław Drozdowski
Andrzej Hłond, Daria Broda,Radosław Lipowski,Weronika Wójcik
Izabela Gronet i Robert Szafrański - fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie
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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 należy 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
samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjnousługowym 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.
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Urząd Miejski w Barcinie

Biuro Obsługi Klienta 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

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
Przedszkole nr 3 w Barcinie
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93
Przedszkole w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78
Szkoła Podstawowa nr 1
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie
ul. Plac 1.Maja 8, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 22 69
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90
Gimnazjum nr 1
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
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92
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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Barcinie
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92
Ośrodek Zdrowia
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98
Pogotowie Ratunkowe
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999
Gminna Straż Pożarna w Barcinie
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70
Straż Miejska w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
pokój nr 11a i 11b
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy
tel. 696-631-919 – strażnicy (telefon
interwencyjny w godzinach pracy)
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl
Komisariat Policji
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 303 33 30
Dom Pomocy Społecznej
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 40
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 20 79
Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia
tel. 784-178-170
Wypożyczania rowerów w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin
tel. 784-178-170 Przedsiębiorstwo
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 osiedla
ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 32 67
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Stowarzyszenie wspierania osób niepełnosprawnych i
ich rodzin
kontakt: Ewa Cisza - Krych
Stowarzyszenie Pokolenia Pomorza i Kujaw koło w
Barcinie
kontakt: Piotr Paweł Szwech
tel. 52 383-22-93
88-190 Barcin, ul. Polna 11
Barciński Klub Inicjatyw Gospodarczych
kontakt: Jolanta Kowalska,
ul. Polna 27, 88-190 Barcin
tel. 508 266 295
siedziba: 88-190 Barcin, Plac 1-go Maja 18
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oddział Miejsko-Gminny
kontakt: Romana Chęś, tel. 52 383 37 97
88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 1
e-mail: tpdbarcin@neostrada.pl
Pomorsko - Kujawskie Zrzeszenie Samo-pomocy
Obywatelskiej SAMPO w Barcinie
kontakt: Włodzimierz Osuch
tel. (52) 383-26-26
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
Stowarzyszenie Ekologiczne
kontakt: Janina Drążek
tel. (52) 383-22-85
ul. Pakoska 16, 88-190 Barcin
Klub Seniora „Wrzos”
kontakt: Aniela Nowik
tel. 52 383 23 31, 604 791 144
ul. Lotników 23/67, 88-190 Barcin
siedziba: Miejski Dom Kultury
ul. Mogileńska 3, Barcin
Klub Seniora „Białe Zagłębie”
kontakt: Danuta Poseł
tel. 52 383-74-16, 503 170 428
88 - 192 Piechcin, ul. Skalników 5/18
siedziba: Piechcin, ul. 11-go Listopada 7
Gminna Rada Kobiet
kontakt: Maria Woźniak
Kania, tel. 52 566 64 32
Rodzinny Ogród Działkowy „Bartek”
kontakt: Czesław Mielcarek
tel. 601 204 599
88-190 Barcin, Krotoszyn 53
Rodzinny Ogród Działkowy „Magnolia”
kontakt: Andrzej Szczepański
Wolice 44, 88-190 Barcin
Rodzinne Ogrody Działkowe „Kalina”
w Piechcinie
kontakt: Anna Buzała
ul. Ogrodowa 1, 88-192 Piechcin
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział
Szubin Sekcja Barcin
kontakt: Kowalczyk Józef
tel. 603-392-782
88-190 Barcin, Złotowo 46
Klub Sportowy „Polonia” Mamlicz
kontakt: Maciej Ostrowski
88 -190 Barcin, ul. Lotników 9/45
Klub Sportowy „Zagłębie” Piechcin
kontakt: Marek Perlikowski
88-192 Piechcin, ul. Radłowska 4
Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Barcin
kontakt: Marcin Kaśków,
adres: 88-190 Barcin, Barcin Wieś
Szkolny Związek Sportowy
kontakt: Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. 52 383 25 86
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Środowiskowy Klub Sportowy „Kasztelan”
Piechcińskie Bractwo Kurkowe
kontakt: Czesław Michalski
tel. 52 383-72-54
ul. Okrężna 13/4, Piechcin
Danuta Popławska
88-192 Piechcin, ul. Skalników 3/2
siedziba: ul. Radłowska 2, 88-192 Piechcin
Regionalna Orkiestra „Kujawy”
kontakt: Ireneusz Kocik
tel. 52 35-18-259
88-192 Piechcin, ul. Radłowska 4
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w
Barcinie
kontakt: Zygmunt Wiśniewski
tel. (52) 383 33 09
Klub Kibica
kontakt: Marcin Kasków
e-mail:marcinkaskow1@wp.pl
www.dabbarcin.info
Klub Żeglarski „Neptun”
kontakt: Krzysztof Pałka
88-190 Barcin, ul. Wyzwolenia
Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie nr 71
kontakt: Jarosław Drozdowski
tel. 52 566-08-03
88-190 Barcin, Barcin Wieś 79
Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy
Koło Pszczelarzy w Barcinie
kontakt: Stanisław Rydlewski
tel. 52 383-21-31
88-190 Barcin, ul. Pakoska 26/66
Polski Związek Niewidomych Okręg KujawskoPomorski Koło Powiatowe w Żninie
kontakt: Jadwiga Jurkowska
tel. 52 383-64-98
88-400 Żnin, ul. Pocztowa 15
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne
w Barcinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie
kontakt: Jarosław Dypolt
tel. 607 704 324
e-mail:dymetr_1@onet.eu
siedziba: 88-190 Barcin, ul. Mogileńska 9,
tel./fax. 52 383 67 70, 52)383 38 15
Koło Gospodyń Wiejskich w Mamliczu
kontakt: Halina Musiałowska
tel. 52 566-65-71
88 -190 Barcin, Mamlicz 43
Strażnicy Kurhanu
kontakt: 88-190 Barcin, Złotowo 57/1
Danuta Wesołowska
tel. 691-308-149
Ryszard Grobelniak
Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców Oddział
Terenowy w Barcinie
kontakt: Stefan Moritz
ul. Lotników 7/6, 88-190 Barcin
Barcińsko-Piechcińskie Towarzystwo Koszykówki
kontakt: Jarosław Wiktorowski
tel. 661 264 897
88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 2/80
Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Barcinie kontakt:
tel. 52 353 84 09
e-mail: sokol@bosir-barcin.pl
Rodzinny Ogród Działkowy „Koniczynka”
kontakt: Róża Orzechowska
ul. L.W.P. 4/4, 88-190 Barcin
tel. 52 383 20 83
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Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod różą”
Lucyna Wasilewska, Janina Wędzińska
adres do korespondencji:
ul. Artylerzystów 2/84, 88-190 Barcin
Koło Paraﬁalne Stowarzyszenia Wspierania Powołań
Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnień- skiej przy paraﬁi
pw. św. Jakuba w Barcinie
kontakt: Maria Boryczka,
Knieja 27, 88-190 Barcin
tel. 52 383 21 39
Koło Paraﬁalne Stowarzyszenia Wspierania Powołań
Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy paraﬁi
pw. św. M.M. Kolbego w Barcinie
38. Koło Paraﬁalne Stowarzyszenia Wspierania
Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy
paraﬁi pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św.
Barbary w Piechcinie
Szczep Harcerski im. Zdzisławy Bytnarowej Związku
Harcerstwa Polskiego w Piechcinie, część Hufca Pałuki
w Żninie
kontakt: szczepowa harcmistrz Tamara Dolata
ul. Okrężna 18/3, 88-192 Piechin
tel. 660 704 848
Uczniowski Związek Tenisa Stołowego
kontakt: Wojciech Kowal
Gimnazjum nr 1, ul. Polna 1, 88 - 190 Barcin
tel. 52 383 23 92
Uczniowski Klub Sportowy „Barcin”
kontakt: Rafał Moritz
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Artylerzystów 13, 88 - 190 Barcin
tel. 52 383 25 86
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin
siedziba: ul. Mogileńska 3
Miejski Dom Kultury w Barcinie
Stowarzyszenie Barcińska Starówka
kontakt: Stefan Skrzypczyk
ul. Plac 1 Maja 19/1, 88 - 190 Barcin
tel. 52 383 65 93
Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” Na Rzecz
Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1
w Barcinie
kontakt: Grażyna Łysy
Gimnazjum nr 1, ul. Polna 1, 88 - 190 Barcin
tel. (052) 383 23 92
Uniwersytet Trzeciego Wieku
kontakt: Jerzy Kosmalski
tel. 52 383 22 50
siedziba Miejski Dom Kultury
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
Uczniowski Klub Sportowy „Piechcin”
kontakt: Lidia Kopczyńska
siedziba: Zespół Publicznych Szkół Nr 1
ul. 11.Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. 52 383 72 29
Stowarzyszenie Motocyklowe MOTORIS
Jarosław Kucharski
tel. 605 455 908,
Klub Motocyklowy 2ndFace Barcin
kontakt: Maciej Radzikowski
tel. 501576346
Stowarzyszenie Przyjaciół Barcińskiej Jedynki
kontakt: Ludwika Adamczyk
ul. Plac 1 Maja 8, 88 – 190 Barcin
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin
kontakt: Damian Kaśków
tel. 726 312 954
siedziba: Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Plac 1go Maja 8, Barcin
Stowarzyszenie Kuchnia Pałucka
kontakt: Krzysztof Leśniewski
Dąbrówka Barcińska 23/5
tel. 725 669 309
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