
nowy internetowy 

maj 2016Gminne Pismo Lokalne
wydawane przez 
Miejski Dom Kultury
w Barcinie

w numerze:

nr 5 (219) ROK XXIII

WYDARZENIA
ź Gwiazdy Formy
ź Chrzest 966
ź MDK na jazzowo
ź Spotkanie Seniorów
ź Wręczenie raportu z ewaluacji
ź Klasyczne interpretacje
ź Rytm serc
ź Życie codzienne w czasach 

pierwszych Piastów
ź Maj miesiącem Biblioteki
ź Międzynarodowy Dzień rodziny
ź Opowieści o chrzcie Polski
ź O smakowitościach Kuchni 

Pałuckiej
ź Spotkanie z Moniką Sawicką
ź Wieczór ze smiechem
ź Pasje seniorów
ź Uniwersytet Trzeciego Wieku
ODGŁOS MŁODZIEŻY
ź Brawo Ada 
ź Kangur matematyczny
ź Wernisaż Weroniki Bembenek
ź Ze Szczepanowa do Warszawy
ź Wicemistrzostwo w tenisie 
ź Sukcesy judoków
SPORT
ź Barciński test Coopera
ź Czwartki lekkoatletyczne
ź Przedszkolaki na olimpiadzie
SAMORZĄD
ź Super Samorząd 2016
ź Złota Serka Pomorza i Kujaw
ź Wojewoda w Barcinie
ź Puchar Rankingu Gmin
ź Kuchnia pałucka
ź Apel do Marszałka
ź Centaury 2015
ź Obrona cywilna wokół nas
ź Jubileusz diabetyków

ISSN 1429-4370

VII LAT FORMY
Barcińska Forma, czyli Festiwal 

Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpie-
wanej to jedna ze sztandarowych 
pozycji Miejskiego Domu Kultury 
wynosząca kulturę na wyższy 
poziom. Od siedmiu lat do Barcina 
przyjeżdżają wokaliści z całej 
Polski  aby wyśpiewać sobie 
przepustkę na Festiwal Piosenki 
Studenckiej w Krakowie. 

W krainie łagodności… w ten 
sposób niejednokrotnie opisywa-
na była Barcińska Forma.

W tym roku już po raz VII to 
określenie towarzyszyło zmaga-
niom niezwykle utalentowanym 
uczestnikom.

30 kwietnia od godzin poran-
nych na deskach miejskiego domu 
kultury trwały ostatnie przygoto-
wania oraz próby wokalistów. 

Przesłuchania rozpoczęły się 
punktualnie o godz. 15:00. Przed 
publicznością i jurorami zapre-
zentowało się 11 solistów. 

A skoro mowa już o jurorach to 
byli to: Anna Wołek – dyrektor 
Impresaryjnego teatru muzy-
cznego w Toruniu. Jan Kondrak - 
autor tekstów, kompozytor i je-
den z liderów piwnicy artystycznej 
Lubelska Federacja Bardów.

Dokończenie na str. 2

Martyna Jastrząbek 
Grand Prix Festiwalu 

Stanisława Celińska
Gwiazda Festiwalu Forma. 
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Dokończenie ze str. 1

VII LAT FORMY

Laureat nagrody głównej Ogólno-
polskich Spotkań Estradowych 
OSET w Rzeszowie, laureat Stu-
denckiego Festiwalu Piosenki w 
Krakowie i Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. Od sie-
dmiu lat niezmiennie przewodni-
czącym gremium jest Bogusław 
Sobczuk - Aktor, dziennikarz, w 
1971 roku ukończył studia na 
Wydziale Filologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W 1977 uzyskał 
uprawnienia aktorskie bez zdawa-
nia egzaminu. W latach 70. - wspól-
nie z Jerzym Stuhrem prowadził 
programy z cyklu Spotkanie z 
Balladą, a pod koniec lat 80. - 
Pegaz.

Kto zatem zasługiwał na wy-
różnienie a kto na najwyższe laury 
… Oto oni Laureaci VII festiwalu 
Forma w Barcinie.

Martyna Jastrząbek - Wągrowiec
Grand Prix „Platynowa Barć” - 
nagroda - 12 dniowe warsztaty wo-
kalne na zamku w Pęzinie oraz no-
minacja do 53 Studenckiego Festi-
walu Piosenki w Krakowie.

Martyna Jażdżewska - Malbork
Miejsce I „Złota Barć” - 1 000 zł. 
oraz nominacja do 53 Studenckie-
go Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Wiktoria Wizner - Koszalin
Miejsce II „Srebrna Barć” - 750 zł.

Sandra Elminowska - Malbork
Miejsce III „Brązowa Barć” -  500 
zł.

Wyróżnienia:
ź Natalia Majewska - Chełmża
ź Maja Mędrek - Słupsk
ź Karolina Woźniak - Brodnica
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GWIAZDY FORMY
Forma to także spotkania z 

gwiazdami, W tym roku swoją 
nieprzeciętnością widzów urze-
kły dwa koncerty. 30 kwietnia 
wystąpiła Lubelska Federacja 
Bardów. 1 maja natomiast Stani-
sława Celińska.

 to jedyna w swoim rodzaju 
formacja estradowa proponująca 
własne rozumienie rozrywki. 
Czerpie wzorce z muzyki etnicznej 
i  z  a m b i - t n y c h  n u r t ó w 
ś w i a t o w e g o  r o c k a  i  p o p u . 
Charakteryzuje się niespo-tykaną 
p o t ę g ą  g ł o s ó w ,  a  t a k ż e 
wyjątkową dbałością o stronę mu-
zyczną i tekstową. Warte podkre-
ślenia jest, że zarówno muzyka jak 
i tekst są przeważnie dziełem 
członków zespołu.

Grupa istnieje od 1999 roku. 
Najważniejsze występy w chara-
kterze gwiazdy zanotowała pod-
czas Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu, Studenckiego Fes-
tiwalu Piosenki w Krakowie, II 
Festiwalu Piosenki Prawdziwej 
(Sopot - Opera Leśna), Olsztyń-
skich Spotkań Zamkowych "Śpie-
wajmy poezję". Z sukcesem kon-
certowała w Wiedniu, Paryżu, 
Nowym Jorku i  Londynie.

Zespół tworzą laureaci najwa-
żniejszych festiwali piosenki:
ź Marek Andrzejewski - śpiew, 

kom-pozycje, teksty, gitara
ź Tomasz Deutryk - perkusja, 
ź Jan Kondrak - śpiew, kompo-

zycje, teksty,
ź Krzysztof Nowak - gitara baso-

wa,
ź Piotr Selim - śpiew, kompo-

zycje, instrumenty klawiszowe,
ź Jola Sip - śpiew. 

Lubelska Federacja Bardów
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GWIAZDY FORMY

Stanisławy Celińskiej fanom 
polskiego kina przedstawiać nie 
trzeba. Ta ikona polskiej kinema-
tografii ma również niesamowity 
talent wokalny, czego świadkami 
byli słuchacze zgromadzeni w 
Domu Kultury 1 maja. „Atramen-
towa” była zwieńczeniem tego-
rocznej FORMY. 

Aktorka odegrała swoją kolej-
ną wspaniałą rolę - pieśniarki, 
która wie, o czym śpiewa i wie, jak 
przyciągnąć słuchacza, wyko-
rzystując pełną paletę barw i emo-

Stanisława Celińska
cji. Podczas koncertu można było 
usłyszeć utwory skomponowane i 
przygotowane przez uznanych 
autorów specjalnie dla Stanisławy 
Celińskiej.

Niepowtarzalne teksty do kom-
pozycji Macieja Muraszko napisali: 
Wojciech Młynarski, Dorota Czup-
kiewicz oraz Muniek Staszczyk i 
Marcin Sosnowski.  Ponadto 
Maciej Muraszko zaaranżował na 
nowo ulubione utwory Artystki, 
które dzięki nowemu wykonaniu 
nabrały niezwykłej pogody ducha.

CHRZEST 966
W maju w domu kultury można 

było oglądać wystawę poświę-
coną początkom państwa polskie-
go. Ekspozycja składała się z 
dwóch elementów - plansz grafi-
cznych i aplikacji mobilnej będącej 
przewodnikiem po wystawie.

Jakie były przyczyny, gdzie 
mógł się odbyć chrzest Mieszka I 
oraz jakie były jego skutki? Na 
takie pytania dotyczące tego waż-
nego wydarzenia w historii Polski 
odpowiadała wystawa „Chrzest 
966”. Przygotowało ją Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w 
Gnieźnie oraz tamtejsze I Liceum 
Ogólnokształcące.

 mobilnej będącej przewodnikiem 
po wystawie. Dzięki niej można 
było się np. dowiedzieć, jak mogła 
wyglądać świątynia pogańska na 
Górze Lecha w Gnieźnie tuż przed 
przyjęciem chrztu przez Mieszka I. 
Dziś stoi tu katedra gnieźnieńska.

Dyrektor Muzeum Początków 
Państwa Polskiego poza przed-
stawieniem najważniejszych fak-
tów dotyczących wydarzeń opisa-
nych na wystawie, opowiedział 
także zebranym historie oręża 
jakim posługiwano się w średnio-
wieczu.  Opisywał kolejne typy uz-
brojenia: broń białą, drzewcową, 
obuchową, miotającą.

Uczniowie, którzy odwiedzili 
Miejski Dom Kultury 12 maja mieli 
nie lada okazję wysłuchać cieka-
wych opowieści dotyczących te-
matów poruszanych w szkole.

Jako, że wystawa dotyczyła 
chrztu polski, młodzi ludzie mogli 
poszerzyć swoją wiedzę o cieka-
wostki z okresu początków nasze-
go państwa.

Jedną z ciekawszych kwestii, 
która bardzo często pojawiała się 
przy okazji tej wystawy to gdzie 
dokładnie ochrzczono mieszka.

A zatem reasumując, ekspozy-
cja składała się z dwóch elemen-
tów - plansz graficznych i aplikacj
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MDK NA JAZZOWO

Krakowski zespół NEW BONE  
20 maja wystąpił w barcińskim do-
mu kultury. Pięciu fantastycznych 
muzyków dało jazzowy popis na 
najwyższym światowym pozio-
mie. Zapraszam na fragmenty 
tego niezwykłego koncertu

NEW BONE - krakowski kwin-
tet jazzowy złożony z młodych, 
utytułowanych muzyków. Trzema 
autorskimi płytami utwierdził 
swoją pozycję na polskim rynku 
jazzowym. Entuzjastycznie o ich 
muzycznych dokonaniach wypo-
wiadały się takie autorytety w tej 
dziedzinie, jak Jarek Śmietana czy 
Bogdan Chmura. 

Pozytywny oddźwięk w bran-
żowej prasie zarówno polskiej, jak 
i zagranicznej, przyczynił się do 
wzrostu zainteresowania zespo-
łem poza granicami naszego kraju.

Grupa otrzymuje propozycje 
koncertów w najdalszych zakąt-
kach globu, obecnie trwają prace 
nad kolejnymi zagranicznymi 
występami. Tylko od początku 
tego roku formacja zaprezen-
towała się w ramach drugiej edycji 
festiwalu Polskie Gwiazdy Świato-
wego Jazzu w Moskwie, a także 
podczas Międzynarodowego Del-
hi Jazz Festival. Zespół w czasie 
pobytu w Indiach zapisał się także 
w historii jako pierwsza formacja, 
która wystąpiła z koncertem 
jazzowym na żywo w Kaszmirze! 

New Bone nieustannie koncer-
tuje promując swój ostatni album, 
trwają również intensywne przy-
gotowania do nagrania kolejnej 
płyty.

Zespół powstał w 1996 roku z 
inicjatywy trębacza Tomasza 
Kudyka.  Debiutancki  a lbum 
"Something for now", na którym 
znalazły się kompozycje lidera 

zespołu, nagrali w 2004 roku. De-
biut fonograficzny zaowocował 
dużą ilością koncertów w całej 
Polsce. W 2009 roku grupa New 
Bone nagrała drugą płytę „It's not 
easy”, która jest kontynuacją 
„Something for now”. 

W styczniu 2012 roku zespół za-

rejestrował materiał na trzecią au-
torską płytę zatytułowaną „Desti-
ned”. W sierpniu 2013 roku Pawła 
Kaczmarczyka zastąpił Dominik 
Wania. Autorem muzyki, tak jak i 
większości kompozycji wykony-
wanych przez New Bone, jest lider 
zespołu Tomasz Kudyk.
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SPOTKANIE SENIORÓW

wa Brzezińska, Jan Brzyski, Aniela 
Buczkowska, Henryk Błaczkow-
ski, Cecylia i Wacław Ciszewscy, 
Dobromira Czajkowska, Czesława 
Czołgosz,  Kazimiera Drozd, 
Wanda Fajkowska, Regina Gaw-
rońska, Florentyna Hatka, Stefa-
nia Kijowska, Krystyna Kwiatkow-
ska, Marianna Olejnik, Maria 
Pankowska, Cecylia Rutkowska, 
Jan Rydlewski, Józef Skowroński, 
Franciszka Stankiewicz, Marian 
Szafraniak, Marianna Szymańska, 
Leon Walczak, Władysław Wdo-
wiak, Łucja Winkowska, Zofia 
Wojtkowiak i Mieczysław Wróble-
wski.

Specjalnie dla naszych najstar-

To pierwsze takie spotkanie w 
domu kultury w Barcinie. 19 maja 
salę widowiskową wypełnili naj-
starsi mieszkańcy Gminy Barcin.

Pomysł zorganizowania takie-
go spotkania wyszedł od Gminnej 
Rady Seniorów, której przewodni-
czy pan Andrzej Szczepański. 
Rada postanowiła zaprosić do 
domu kultury najstarszych mie-
szkańców naszej gminy. Zapro-
szenie na ten muzyczny wieczorek 
powędrowało do blisko 60 osób. 
Skorzystało natomiast z niego 28.

Nim do głosu doszli artyści, 
każdy z dostojnych gości otrzymał 
symboliczny podarunek. A byli to: 
Pelagia Andrzejewska, Władysła-

szych mieszkańców na scenie 
mdku wystąpiły najpierw Karolina 
Mazurek i Emilia Kolińska, później 
zespół Retro działający przy Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku i  na 
końcu zespół Relaks, którego 
nikomu w Barcinie chyba przed-
stawiać nie trzeba. 

Spotkanie zwieńczyła wspólna 
fotografia, wykonana w galerii 
miejskiej. Każdy z seniorów otrzy-
ma egzemplarz takiego zdjęcia.  

To jakże rodzinne i przyjemne 
spotkanie tak naprawdę zakoń-
czyła jedna z seniorek, która mimo 
swojego sędziwego wieku wyre-
cytowała przejmujący i skłaniający 
do refleksji przepiękny wiersz.
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SPOTKANIE
SENIORÓW

WRĘCZENIE RAPORTU 
Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

2 czerwca br. miało miejsce 
uroczyste wręczenie przez dyre-
ktora wydziału nadzoru pedago-
gicznego Kuratorium w Bydgo-
szczy Tadeusza Dąbrowskiego 
raportu z ewaluacji zewnętrznej 
naszej placówki. Zespół Szkół 
Niepublicznych przeszedł ocenę 
w dwóch obszarach: „Uczniowie 
nabywają wiadomości i umieję-
tności określone w podstawie 
programowej”, „Szkoła lub pla-
cówka wspomaga rozwój ucz-
niów z uwzględnieniem ich indy- 

widualnej sytuacji” osiągając naj-
wyższe noty.

Ewaluacji dokonały wizytator-
ki Kuratorium Oświaty w Bydgosz-
czy Iwona Andrzejewska i Anna 
Koziołkiewicz. W podsumowaniu 
wyraziły opinię, że w ZSN w Piech-
cinie pomaga się rozwijać talenty i 
wspiera się uczniów na wiele spo-
sobów, czego dowodem, obok 
obejrzanych lekcji i rozmów z 
nauczycielami, są wyniki ankiet 
przeprowadzonych wśród ucz-
niów i rodziców. 

Na uroczystości obecni byli 
również: Starosta Żniński pan 
Zbigniew Jaszczuk, wiceburmistrz 
Barcina pani Lidia Kowal, dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy  Barc in  pani  Grażyna 
Szafraniak.

Dyrektor Renata Koszczew-
ska-Smutek podziękowała za 
wsparcie wszystkim nauczycie-
lom, uczniom i rodzicom. Uroczy-
stość uświetniło przedstawienie 
„Księżniczka na ziarnku grochu” 
w wykonaniu uczniów ZSN.

WRĘCZENIE RAPORTU c.d. 
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KLASYCZNE INTERPRETACJE
W środę, 18 maja w Miejskim 

Domu Kultury po dwóch latach 
przerwy odbył się piąty Powia-
towy Przegląd Muzyki Klasycznej, 
organizowany przez przedszkole 
nr 2 w Barcinie.

V powiatowy przegląd inter-
pretacji muzyki klasycznej do 
Barcina przyciągnął kilkudziesię-
ciu młodych wykonawców z 
przedszkoli w Nakle, Żninie, Gąsa-
wie, Barcinie, Piechcinie, Rogowie 
i Łabiszynie. 

Przy dźwiękach najbardziej 
znanych kompozytorów, jak: 
Chopin, Brahms, Strauss Czajko-
wski przedszkolaki dały popis 
umiejętności tanecznych, gry na 
instrumentach, przy czym prezen-
towały się w przepięknych i orygi-
nalnych strojach.

Podczas gdy jedni śmiało 
poczynali sobie na scenie inne 
dzieci ochoczo im kibicowały. 
Przedszkolaków wspierali także 
Zastępca burmistrza Barcina pani 
Lidia Kowal, przewodniczący 
komisji oświaty Rafał Rydlewski, 
oraz pani Agnieszka Antczak 
inspektor ds. oświaty i kultury w 
urzędzie miejskim 

Organizowanie tego typu „fes-
tiwali” ma na celu propagowanie 
muzyki klasycznej wśród najmłod-
szych, którzy uczą się tańca, gry 
teatralnej, śmiałości w kontaktach 
z innymi jak i oswajają z występami 
scenicznymi.

Wszystkie popisy oceniało jury 
w składzie: Arkadiusz Milarski, 
instruktor tańca, starszy wizytator 
kuratorium oświaty Zofia Pieczyń-
ska i muzyk Michał Michalski. 

Wszystkie prezentacje były 
bardzo ciekawe i według jurorów 
zasługiwały na najwyższe laury. 
Zapraszamy teraz na fragmenty 
wszystkich występów.

Jurorzy po obejrzeniu tych 
interpretacji postanowili jednak 
przyznać trzy równorzędne wy-
różnienia, które powędrowały do:
ź zespołu „Misie” z Przedszkola 

nr 2 w Barcinie za interpretacje 
utworu „Małe kurczaki” Shos-
takovicha. Dzieci przygoto-
wała Pani Lidia Górna,

ź „Tęczowe baletnice” z przed-
szkola miejskiego nr 2  w Żninie 
za utwór „Walc czasu” Leo 
Delibes'a. Dzieci przygotowały 
p a n i e  A n n a  W i t k o w s k a  i 
Aleksandra Gic,

ź do „Gwiazdeczek z trójeczki” z 
Przedszkola nr 3 w Barcinie za 
marsz „Wejście gladiatorów”– 
Juliusza Fucika. Dzieci przygo-
towały panie Klaudia Klóskow-
ska oraz Beata Kata.
Powiatowy przegląd odbywa 

się co dwa lata, a organizatorem 
przedsięwzięcia jest Przedszkole 
nr 2 w Barcinie w tym roku w role 
prowadzących wcieliły się Karo-
lina Mazurek i Emilia Kolińska 
absolwentki przedszkola nr 2 w 
Barcinie, zdobywczynie wyróżnie-
nia sprzed dwóch lat.
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KURS MOTOROWODNY
(znaków żeglugowych i oznako-
wania dróg wodnych oraz budo-
wle hydrotechniczne), meteoro-
logii i ratownictwa. Natomiast 
część praktyczna szkolenia skła-
dała się z: nauki pływania kursem 
prostym, prowadzenia jachtu 
motorowego przy spotkaniu z 
innym jachtem i wyprzedzania go 
oraz manewrów - odejścia od nad-
brzeża, dojścia do nadbrzeża, 
"człowiek za burtą", kotwiczenie, 
podejście i odejście od boi, kiero-
wania załogą, wydawania ko-
mend oraz prac bosmańskich.

Kurs zakończył się egzaminem 
państwowym, który składał się z 
egzaminu teoretycznego i prakty-
cznego.

Klub Żeglarski „NEPTUN” z 
Barcina zorganizował w dniach 13 - 
15 maja 2016 roku kurs na sternika 
motorowodnego dla mieszkań-
ców Barcina i nie tylko. W kursie 
uczestniczyły 23 osoby w tym 
troje druhów z 1 Wodnej Drużyny 
Harcerskiej z Barcina.

Szkolenie przeprowadziła Kapi-
tan jachtowy oraz Instruktor 
Motorowodny PZMiNW Pani Ka-
tarzyna Domańska.

Kurs składał się z części teorety-
cznej, która dotyczyła: przepisów 
(prawo drogi na morzu i śródlą-
dziu), budowy jachtów motoro-
wych, budowy silnika i układów 
napędowych, teorii manewro-
wania jachtem motorowym, locji 

Zarząd Klubu Żeglarskiego 
„NEPTUN” z Barcina gratuluje 
wszystkim kursantom zdobycia 
nowych uprawnień.
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RYTM SERC
1 czerwca na terenie całego 

kraju organizowany był wzorem 
roku ubiegłego Ogólnopolski Głos 
Profilaktyki, który jest krajowym 
zrywem wzmocnienia twórczej 
profilaktyki realizowanej przez 
społeczność programu Komendy 
Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Połóżmy prawą dłoń na sercu i 
przez 60 sekund wybi ja jmy 
wspólnie jego rytm. Rytm serc 
wolnych od uzależnień, przemocy 
i obojętności na drugiego czło-
wieka. Serc pięknych i zdrowych, 
w trosce o zdrowie fizyczne i 
społeczne. Serc silnych i pomoc-
nych innym. Serc pokoleń. Serc 
ludzi, którzy mogą różnić się od 
siebie, ale potrafią działać wspól-
nie, by chronić dzieci i młodzież 
przed uzależnieniami 

Tylko 60 sekund! Tak niewiele, 
a znaczyć będzie tak bardzo dużo!

To słowa odezwy Społeczności 
PaT (Profilaktyka a Ty) - Ogólno-
polskiego Głosu Profilaktyki, do 
którego po raz kolejny przyłączył 
się Barcin.

W jaki sposób? Wzorem lat 
ubiegłych pod urzędem miejskim

zwarta grupa młodych ludzi mani-
festowała swój sprzeciw wobec 
wszelkiego rodzaju używkom.

Przedsięwzięcie to wpisuje się 
w założenia rządowego programu 
Razem Bezpieczniej, a jego celem 
jest edukacja młodzieży i doro-
słych w zakresie przeciwdziałania 
zjawiskom patologii społecznej 
oraz promocja innowacyjnych 
działań profilaktycznych.

Ciekawe i jednocześnie jakże 
wymowne przedstawienie zaser-
wowali zebranym podopieczni i 
pracownicy Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Barcinie, na-

wiązujące oczywiście do sedna tej 
środowej akcji. Używki to nic inne-
go jak zniewolenie i śmierć.

Niesamowite wrażenie zrobiła 
belgijka, czyli specjalny taniec, 
który wykonywali wszyscy na 
placu mali i duzi. 

Głównym punktem programu 
był "Zryw Wolnych Serc", podczas 
którego uczestnicy i przechodnie 
na 60 sekund położyli dłonie na 
swych sercach, by poczuć ich rytm 
- rytm serc wolnych od uzależnień, 
przemocy i obojętności na drugie-
go człowieka.
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ŻYCIE CODZIENNE W CZASACH 
PIERWSZYCH PIASTÓW

przeznaczone dla starszych 
uczniów szkół skupione zostały 
wokół 1050 rocznicy chrztu Polski, 
obchodzonego w tym roku, a 
prowadziła je Olga Gralak-Ćwikła, 
pracownik czytelni biblioteki. 
Jednym z tematów lekcji było 
„Życie codzienne w czasach 
pierwszych Piastów”, podczas 
których uczniowie klas 4-6 szkół 
podstawowych mieli okazję do-
wiedzieć się, jak żyli, mieszkali, jak 
ubierali się i co jedli mieszkańcy 
pierwszego państwa polskiego. 
Informacje te pozwoliły młodzie-
ży spojrzeć inaczej na ten czas, 
który był im znany głownie od 
strony typowo polityczno - histo-
rycznej. Niewątpliwą atrakcją była 
możliwość przymierzenia stroju 
męskiego z tamtej epoki.

Uczniowie  zadawali sporo 
pytań, chcąc pogłębić swoją wie-
dzę. Miejmy nadzieję, ze lekcje te 
zainspirują ich do dalszego poszu-
kiwania informacji  na ten temat. 

„Tydzień Bibliotek” to ogól-
nopolska akcja promowania 
czytelnictwa,  bibliotek i bibliote-
karzy, organizowana przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Ma on na celu podkreślanie roli 
czytania i bibliotek w poprawie 
jakości życia, zwiększanie prestiżu 
zawodu bibliotekarza i zaintereso-
wania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa.

W roku 2016, w dniach 8-15 
maja, miała miejsce już kolejna 
edycja akcj i ,  pod wspólnym 
hasłem „Biblioteka inspiruje”.  
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Barcin, jak jedna z wielu 
bibliotek w całym kraju, wzięła 
udział w akcji, organizując dla

swoich czytelników (i nie tylko) 
szereg spotkań, zajęć bibliote-
cznych, koncertów i warsztatów. 
Wydarzenia przeznaczone były 
dla osób w niemal każdym wieku, 
począwszy od dzieci najmłod-
szych po seniorów. 

Jednym z elementów Tygo-
dnia Bibliotek były lekcje bibliote-
czne, przeznaczone dla przed-
szkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
Tematy lekcji zostały dopasowane 
do wieku dzieci i młodzieży. Lekcje

MAJ – MIESIĄCEM BIBLIOTEKI

wiosną, warzywami i owocami. 
Miały też możliwość próbowania 
warzyw i owoców. Na koniec zajęć 
dzieci były częstowane słody-
czami. W sumie w zajęciach ucze-
stniczyło 203 przedszkolaków.

Kolejną grupą która uczestni-
czyła w zajęciach w Oddziale dla 
dzieci i młodzieży były klasy I-III ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Barci-
nie.  Klasy I i III w tym klasa III ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barci-
nie miały okazję wsiąść udział w 
spotkaniu pt. „Mowa ciała psa” 
oraz „Historie psów - bohate-
rów”. Oba spotkania poprowadził 
znany grafik i współautor książek 
dla dzieci Pan Wojciech Cesarz. 

W miesiącu maju w Oddziale 
dla dzieci i młodzieży Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Barcin zor-
ganizowane zostały lekcje bib-
lioteczne w ramach Tygodnia bib-
liotek pt. „Biblioteka inspiruje”. W 
lekcjach uczestniczyły dzieci z 
Przedszkola nr 2 i nr 3 w Barcinie.

Bibliotekarka Justyna Pałka 
przygotowała zajęcia warszta-
towe pt. „O wiośnie” oraz „Wa-
rzywa i owoce”.  Podczas warszta-
tów przedszkolaki uczyły się 
rozróżniać warzywa i owoce, wio-
senne kwiatki oraz zwierzęta, 
układać puzzle związane z tema-
tyką zajęć. Brały udział w zaba-
wach animacyjnych związanymi z 

Natomiast klasy II ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Barcinie wzię-
ły udział w lekcjach bibliote-
cznych, które przeprowadziła 
Pani Anna Popielarz - Olszak. Le-
kcje zostały przeprowadzone w 
formie warsztatów. Dzieci zostały 
zapoznane z twórczością Pani 
Danuty Wawiłow a przede wszy-
stkim z wierszem pt. „Rupaki”. 
Następnie głównego bohatera 
wiersza starały się zilustrować 
przy pomocy różnych metod 
plastycznych. W warsztatach 
uczestniczyło 251 uczniów. Na 
koniec warsztatów dzieci zostały 
obdarowane słodyczami.

Justyna Pałka
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MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ RODZINY

spotkania rodzice prawie jedno-
głośnie zdeklarowali, że chcieliby 
częściej uczestniczyć w takich 
zajęciach warsztatowych ze swo-
imi pociechami. 

Wszyscy byli bardzo zadowole-
ni ze spotkania. Pani Anna Ruciń-
ska - Niesyn przygotowała dla 
wszystkich dodatkowe materiały 
z tekstami zabaw i masażyków 
jakie były przedstawione podczas 
spotkania.

13 maja 2016 roku odbyły się 
warsztaty pt. „Relacje w ro-
dzinie”, które poprowadziła Pani 
psycholog Anna Rucińska - Niesyn. 
Zajęcia zorganizowane zostały z 
okazji Międzynawowego Dnia 
Rodziny, który przypadał 15 maja. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci i 
rodzice biorący udział w projekcie 
„Edukowanie przez czytanie”.

Podczas spotkania rodzice i 
opiekunowie określali, czy rodzic 

jest kimś ważnym dla dziecka oraz 
co należy zapewnić maluchowi 
aby czuł się bezpiecznie i otoczo-
ny miłością. Następnie Pani Ania 
przeprowadziła wspólnie z ucze-
stnikami spotkania kilka zabaw 
ruchowych oraz masażyków, któ-
re pomagają dzieciom zrelakso-
wać się, nawiązać bliższą więź 
emocjonalną z rodzicem a także 
pomagają wyciszyć się po całym 
dniu pełnym emocji. Na koniec Justyna Pałka

MALARSKA MAJÓWKA
W piątkowe popołudnie w 

Oddziale dla dzieci odbyły się ko-
lejne zajęcia dla dzieci pt. „Ma-
lujemy martwą naturę". Na po-
czątku zajęć dzieci dowiedziały się 
co to jest martwa natura i przy 
pomocy jakiej techniki plastycznej 
się ją tworzy. Pierwszym zada-
niem dla dzieci było naszkico-
wanie martwej natury - kompo-
zycji owoców. Następnie malo-
wały farbkami akwarelowymi 
swoje obrazy.  Na kolejnych 
zajęciach dzieci malowały laurki 
na Dzień Matki. Ostatnie zajęcia 
malarskie odbyły się27 maja 2016 
roku. Uczestnicy zajęć malowali 
swoje wakacyjne marzenia. 

Justyna Pałka

OPOWIEŚĆ O CHRZCIE POLSKI
W 2016 roku świętujemy 1050 

rocznicę chrztu Polski, wydarze-
nia, które wprowadziło raczkują-
ce wtedy państwo polskie w or-
bitę zachodniego świata chrześci-
jańskiego. Książę Mieszko odrzu-
cił pogańską wiarę przodków i 
przyjął wiarę chrześcijańską 
obrządku zachodniego; razem z 
nim chrzest przyjęli członkowie 
dworu książęcego oraz przybo-
cznej drużyny władcy. Państwo 
Mieszka zaistniało w ówczesnej 
polityce europejskiej i powoli 
zaczęło rosnąć w siłę. Do XIII 
wieku całe państwo wyznawało 
chrześcijaństwo. 

O tych ciekawych czasach  
można było posłuchać 24 maja w 
Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin podczas gawędy 
historycznej w wykonaniu Pani 
Małgorzaty Jarocińskiej, histo-
ryka. W czytelni biblioteki zebrało 
się kilkadziesiąt osób, w tym sporo 
młodzieży.

Pani Małgorzata opowiedziała 
o ówczesnej sytuacji politycznej 
młodej Europy oraz znaczeniu 
chrztu Polski.  Mówiła też o tym, 

jak wyglądało młode państwo 
polskie, w jej wykładzie znalazło 
się wiele ciekawych informacji o 
życiu codziennym ówczesnych 
mieszkańców ziem polskich, jak 
również o funkcjonowaniu dworu 
książęcego i struktur kościelnych.  
Historyk  postarała się także 
zrekonstruować  przebieg samej 
ceremonii chrztu. Aby przybliżyć 
gościom  podniosłą atmosferę 
tego wydarzenia, podczas wykła-
du  wyemitowane zostały frag-
menty dźwiękowe, między  inny-
mi przemówienie papieża św. Ja-
na Pawła II o chrzcie Polski. 

Olga Gralak-Ćwikła

LOKALNY KLUB KODOWANIA
23 maja 2016 roku odbyło się ko-

lejne spotkanie Lokalnego Klubu 
Kodowania w ramach projektu „Link 
do przyszłości”, w którym uczestni-
czyło dziewięcioro chłopców. Kodo-
wanie odbywało się w środowisku 
programistycznym Scratch.

Zadaniem uczestników było kon-
trolowanie za pomocą robota Finch 
paletki utworzonej do Finch Ponga. 
Wszystkim grupom udało się wyko-
nać polecone zadanie i zagrali w 
utworzoną przez siebie grę. Sprawiło 
im to dużą frajdę oraz satysfakcję z 
wykonanego zadania.

Anna Popielarz – Olszak
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Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Barcin jest instytucją moc-
no zaangażowaną w promowanie 
rodzimej tradycji, kultury i sztuki 
Pałuk. W bibliotece co rok odby-
wają się konkursy  gwary pałuckiej 
we współpracy ze specjalistą od 
tego języka, Panem Mirosławem 
Binkowskim, organizowane są 
także wystawy twórców ludo-
wych, między innymi hafciarki 
Pani Jadwigi Dziurgieli. 

6 maja 2016 roku w bibliotece 
odbyło się kolejne spotkanie 
związane z Pałukami - a kon-
kretnie, kuchnią pałucką.

Głównym bohaterem wydarze-
nia był Pan Krzysztof Leśniewski, 
pasjonat i popularyzator kuchni 
pałuckiej, a okazją do spotkania 
stała się premiera jego książki, 
poświęconej przepisom z regionu 
Pałuk, zatytułowanej „Kuchnia 
pałucka” . W czytelni biblioteki z 
tej okazji zjawiło się kilkadziesiąt 
osób, łącznie z Panem Robertem 
Luchowskim, burmistrzem Żnina 
czy Panią Lidią Kowal, Zastępcą 
Burmistrza Barcina. 

Pan Leśniewski pasjonuje się 
kuchnią pałucką od kilku lat. 
Zbiera przepisy,  rozmawia ze 
starszymi mieszkańcami Pałuk, 
wertuje stare książki kucharskie, 
testuje smaki. Swoimi obserwa-
cjami dzieli się na fanpage'u 
„Kuchnia Pałucka” na portalu 
Facebook; bywa na festynach, 
jarmarkach, kiermaszach, niestru-
dzenie promując rodzime przepi-
sy. Jego sztandarowym daniem  
jest smalec pałucki z marchwią 
oraz gzik, dzięki którym  jego imię 
stało się znane wśród miłośników 
dobrych smaków w okolicy i nie 
tylko - Pan Krzysztof miał okazję 

O SMAKOWITOŚCIACH 
KUCHNI PAŁUCKIEJ

promować kuchnię pałucką w 
ogólnopolskiej telewizji. Książka, 
której promocja odbyła się w bib-
liotece, jest pięknym podsumo-
waniem jego wieloletniej pracy i 
pasji.

„Kuchnia pałucka” gromadzi 
kilkanaście przepisów, podzie-
lonych tematycznie na cztery pory 
roku; są wśród nich przepisy na 
dania jarskie, mięsne, desery, 
napoje, potrawy świąteczne itd.  
W książce znalazło się także miej-
sce na ciekawostki związane z 
regionem, jak również  kilka stron 
poświęcone gwarze pałuckiej, 
przygotowane przez Pana Miro-

sława Binkowskiego. Niewą-
tpliwie pozycja jest ogromną 
gratką dla każdego miłośnika 
kultury Pałuk.

Podczas spotkania można było 
nabyć książkę oraz otrzymać 
autograf Pana Krzysztofa, z czego 
skorzystało większość przybyłych 
do biblioteki gości. Dodatkową 
atrakcją był degustacja słynnego 
smalcu oraz gziku, przygotowa-
nych przez Pana Leśniewskiego 
specjalnie na potrzeby tego wyda-
rzenia. 

Serdecznie gratulujemy Panu 
Krzysztofowi wydania książki oraz 
życzymy dalszych sukcesów!

Olga Gralak-Ćwikła

SPOTKANIE Z PISARKĄ
MONIKĄ SAWICKĄ opowiadania autorstwa pisarki, 

stworzone na podstawie autenty-
cznych faktów. Młodzież, podzie-
lona na grupy, miała za zadanie 
przeczytać historię oraz nazwać 
emocje opisane w tekście, jak 
również określić uczucia, które 
towarzyszyły im podczas lektury.

Nie były to przyjemne historie. 
Dotyczyły spraw trudnych - nar-
kotyków, molestowania psychi-
cznego i seksualnego, konfliktów 
między dziećmi a rodzicami. Jak 
łatwo się domyślić, emocje towa-
rzyszące czytaniu były silne, nie 
zawsze jednak łatwo było je 
jednoznacznie nazwać. Młodzież 
poradziła sobie jednak i wkrótce 
przystąpiła do kolejnego zadania - 
napisania alternatywnego zakoń-
czenia dla przeczytanych przez 
siebie historii. I tutaj młodzi ludzie 
stanęli na wysokości zadania.  Za-
równo Pani Monika, jak i gimnazja-
liści byli bardzo zadowoleni z 
wyniku warsztatów. 

Monika Sawicka to popularna 
pisarka, ceniona szczególnie za 
powieści obyczajowe przepeł-
nione emocjami.  Jest znana 
czytelnikom naszej biblioteki z 
interesujących spotkań autorskich  
dla osób dorosłych oraz war-
sztatów dla młodzieży, których 
tematem są właśnie emocje. 
Kolejny z takich warsztatów odbył 
się 10 maja 2016 roku, w ramach 
Tygodnia Bibliotek, który w tym 
roku odbywa się pod hasłem 
„Biblioteka inspiruje”. Na spot-
kanie z pisarką przybyli uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Barcinie.

Pani Sawicka rozpoczęła war-
sztaty od krótkiego wstępu, 
podczas którego opowiedziała 
młodzieży o najważniejszych 
emocjach, które towarzyszą każ-
demu z nas w życiu codziennym. 
Są one nieodłączną częścią nasze-
go życia; jednak nie wszyscy 
potrafią emocje wyodrębnić i 
nazwać. Warsztaty prowadzone 
przez Panią Monikę pomagają 
nabyć tę umiejętność, cenną 
s z c z e g ó l n i e  d l a  m ł o d z i e ż y .  
Środkiem ku temu stały się krótkie

Olga Gralak-Ćwikła
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WIECZÓR ZE ŚMIECHEM
W Bibliotece Publicznej Miasta i 

Gminy Barcin występuje regular-
nie wielu artystów. Jednymi z 
najbardziej ulubionych przez bar-
cińską publiczność są Państwo 
Wanda i Eugeniusz Rzyscy z Byd-
goszczy, występujący razem z 
córką Aleksandrą.  Razem tworzą 
oni rodzinne trio aktorskie, poka-
zujące swoje talenty podczas  kon-
certów poetyckich oraz scen kaba-
retowych. Ich koncerty w bibliote-
ce zawsze cieszą się dużym powo-
dzeniem; nie inaczej było 11 maja 
2016 roku, kiedy w murach naszej 
książnicy odbył się kolejny ich 
występ, tym razem kabaretowy.

Spotkanie odbyło się w ramach 
Tygodnia  Bibliotek, któremu  w 
tym roku patronuje hasło „Biblio-
teka inspiruje”. I z pewnością wy-
stęp Państwa Rzyskich zainspiro-
wał naszych gości - do śmiechu. 
Państwo Rzyscy okazali się być 
wyśmienitymi komikami. Ich wy-
stęp  zatytułowany „Jak w rodzi-
nie” pokazywał humorystyczne 
scenki z życia zwykłych polskich 
rodzin z wszystkimi ich wadami i 
przywarami.  Skecze nawiązywały 
do aktualnej sytuacji społecznej 
pokazując smaczki i absurdy pol-
skiej codzienności. Szczególne 
rozbawienie wzbudzały postacie 
rezolutnej gospodyni Genowefy 
Stolnicy kreowanej przez Panią 
Wandę, oraz typowego polskiego 
kibica granego przez Pana Euge-
niusza. 

Państwo Rzyscy śpiewali także 
piosenki - równie wesołe i humo-
rystyczne jak ich scenki. Występ 
rodzinnego trio nagrodzony zo-
stał burzą oklasków, aktorzy zos-
tali poproszeni także o bis. Widzo-
wie zapowiedzieli, że z pewnością 
zjawią się na kolejnym występie 
Państwa Rzyskich w bibliotece. 

Olga Gralak-Ćwikła

PASJE SENIORÓW

Kowal  oraz Zastępca Przewod-
niczącej Rady Miejskiej w Barcinie 
Pani Teresa Wilk. Podczas spot-
kania Dyrektor biblioteki Grażyna 
Szafraniak podziękowała wszyst-
kim osobom, które udostępniły 
prace na wystawę. Kilka słów 
powiedziały Panie Zofia Jesio-
nowska, Urszula Trawińska oraz 
Urszula Łożyńska, które prowa-
dziły bądź prowadzą sekcje plasty-
czne Uniwersytetu. Podkreśliły 
one, że sekcje to nie tylko kilka 
osób połączonych przez wspólną 
pasję, lecz także grupa przyjaciół, 
ceniących czas spędzany razem.

Podczas wernisażu można 
było także wysłuchać wykładu 
wieloletniego przyjaciela barciń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, prof. dr hab. Romana 
Ossowskiego, profesora UKW w 
Bydgoszczy oraz Collegium Medi-
cum UMK w Bydgoszczy, specja-
listy z zakresu psychologii zdro-
wia, psychologii lekarskiej i rehab-
ilitacyjnej. Prof. Ossowski wygłosił 
ciekawą prelekcję o doświadcze-
niu życiowym, za co nagrodzony 
został burzą oklasków. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Barcinie obchodzi w 2016 roku 
jubileusz dziesięciolecia istnienia. 
Przez dekadę seniorzy z naszego 
miasta uczestniczyli w wielu wy-
kładach, zwiedzali kraj i zagranicę, 
rozwijali swoje pasje w licznych 
sekcjach - min. tanecznej, nauki ję-
zyków obcych, brydżowej, a także 
wielu pracowniach plastycznych - 
malarskiej, origami, rękodziel-
niczej itd. Efekty pracy słuchaczy 
w sekcjach plastycznych można 
oglądać na wystawie w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Różnorodność technik prac 
pokazywanych na wystawie za-
piera dech w piersiach. W czytelni 
b ibl ioteki  można podziwiać

obrazy, hafty, frywolitki oraz pra-
ce wykonane na szydełku,  piękne 
kwiaty z bibuły, ozdoby choinko-
we oraz dekoracje wielkanocne 
wykonane technikami decoupa-
ge, wstążeczkową oraz quilling,  
wyroby z filcu oraz słomy, kartki 
na różne okazje, ozdobne księgi 
pamiątkowe, biżuterię oraz wiele 
innych. Wszystkie prace wykona-
ne są z wielką precyzją i dbałością

o szczegóły, zachwycają kolorami. 
Na wystawie można również 
obejrzeć fotografie dokumentu-
jące 10 lat istnienia Uniwersytetu.

Wernisaż wystawy odbył się 18 
maja i zgromadził w czytelni 
biblioteki kilkadziesiąt osób, 
słuchaczy Uniwersytetu oraz 
członków ich rodzin. Na werni-
sażu obecne były również Zastę-
pca Burmistrza Barcina Pani Lidia 
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Doktor Piotr Czynsz był pono-
wnie gościem słuchaczy UTW w 
Barcinie. Dr Czynsz pracuje w 
Klinice Geriatrii i Gerontologii w 
Bydgoszczy. Tematyka wykładu 
obejmowała właśnie te zaga-
dnienia i nowości w tej dziedzinie 
medycyny, która niewątpliwie 
dotyczy osób zaliczanych do tzw. 
trzeciego wieku.
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA - 
dział medycyny poznawczej doty-
czący warunków życia i potrzeb 
ludzi starszych, zaspokajania ich i 
aktywizacji społecznej. W skład 
nauk wchodzi psychologia, socjo-
logia medyczna i demografia.
Geriatria jest dziedziną medycyny 
od 1909roku.

Starzenie się to normalny, dłu-
gotrwały, fizjologiczny proces 
zmian zachodzących w osobni-
czym rozwoju żywych organiz-
mów:

ź  r.ż. - dzieciństwo, po 15 r.ż. - 
młodość)

ź Twórczy, produkcyjny od 30 do 
59 r.ż.

ź Wczesna starość od 60 do 80 
r.ż. Późna starość ...75 - 89r.ż.

ź Długowieczność.....90 i więcej
Jednostki chorobowe charakt-

erystyczne dla starości:
ź 1.Niewydolność układu ser-

cowo - naczyniowego - dotyczy 
75% populacji ludzi starszych

ź Schorzenia układu ruchu  - 68%
ź Schorzenia układu oddecho-

wego - 46%
ź Schorzenia układu trawien-

nego - 34%
ź Niewydolność krążeniowo- 

mózgowa - 15%
ź Choroby metaboliczne

STARZENIE SiĘ
ź Patologiczne- połączenie na-

stępstw genetycznych i stylu 
życia

ź Prawidłowe - pomyślne, czyste 
zmiany wynikające wyłącznie z 
procesów starzenia, nie powi-
kłane stylem życia i chorobami 
somatycznymi.
Istnieją dwie teorie starzenia ;

ź Stachastyczna- przypadkowa, 
narastająca z czasem

ź Niestachastyczna- pierwotnie 
zdeterminowana
W przestrzeni czasowej nastą-

piły ogromne zmiany demogra-
ficzne dotyczące średniego czasu 
trwania życia europejczyka , i tak:
ź rok 1855- 47 lat
ź rok 1955- 65 lat
ź przewidywana na rok 2025- 73 

lata.
Im bogatszy kraj, tym dłuższe 

trwanie życia i tym wyższy udział 
seniorów w życiu społecznym.

Uniwersalne cechy procesów 
starzenia się człowieka:
ź powszechne

ź rozciągnięte w czasie
ź jednokierunkowe
ź nierówne dynamicznie
ź mierzalne skalami

Procesy starzenia spowodo-
wane są spowolnieniem proce-
sów biologicznych, zmniejsze-
niem równowagi wewnętrznej 
ustroju, zewnętrznymi czynni-
kami szkodliwymi, uszkodzeniami 
w układzie krążeniowym. Na fizjo-
logiczne twardnienie naczyń na-
kładają się miażdżycowe zmiany 
patologiczne i powikłania. (styl 
życia).

Zmiany starcze odbywają się w 
obrębie narządów ruchu i narzą-
dów zmysłów (dalekowzrocz-
ność, osłabienie wzroku, słuchu, 
dotyku , smaku i powonienia).

Obniżają się procesy poznaw-
cze i dokonują zmiany emocjonal-
ne. Ujawniają się mało atrakcyjne 
cechy osobowości; nietolerancja, 
skąpstwo, rozrzutność, niezde-
cydowanie, sztywność emocjonal-
na i nadmierna labilność.

Na przyspieszenie procesu sta-
rzenia się mają wpływ:
ź niepełnosprawność
ź wdowieństwo
ź brak wsparcia społecznego
ź ubóstwo
ź oddalenie od dzieci
ź ukrywanie niedołęstwa
ź złożone problemy zdrowotne 

(opiekuńcze, pielęgnacyjne, 
psychologiczne)
Rekomendacje dla polskiego 

systemu opieki nad seniorami:
ź Tworzenie warunków do bycia 

jak najdłużej samodzielnymi
ź Zapewnienie osobom starszym 

możliwości uczestnictwa w 
życiu społecznym i politycznym

ź Zapewnienie opieki niesamo-
dzielnym

ź Edukowanie społeczeństwa w 
zakresie problemów starzenia i 
przewidywanie konsekwencji 
już w wieku młodym.

indywidualnej sytuacji człowieka 
starszego na oddziale. Istnieją 
szpitale dzienne, hospitalizacje 
domowe, by pacjent nie był 
izolowany z domu, czy ze swojego 
środowiska. 

Obecnie w Polsce , na wydzia-
łach pielęgniarskich kształci się 
kadry lekarskie i pielęgniarskie, 
pod kątem umiejętności pielę-
gnacji ludzi w podeszłym wieku.

W latach 90-tych Ministerstwo 
Zdrowia uruchomiło program do-
tyczący;
ź opieki paliatywnej i hospicyjnej
ź uruchomienia „łóżek ostrych”
ź u r u c h o m i e n i a  p r o g r a m u 

wspie-rającego zakłady opieki 
długo-terminowej
Wszystkie te wiadomości doty-

czące zdrowia ludzi w naszym wie-
ku, doktor Piotr Czynsz podał nam 
w wielce dowcipnej formie, która 
bardzo nam odpowiadała. 

Aspekty zdrowia osób star-
szych;

ź trwanie życia
ź brak schorzeń, bólu
ź dobre samopoczucie psychi-

czne
ź sprawność w funkcjonowaniu 

codziennym
ź umiejętność samodzielnego ra-

dzenia sobie z problemami ży-
ciowymi

ź samodzielne zaspokajanie po-
trzeb

ź niezależność w zakresie opieki 
innych osób

ź zajmowanie określonego miej-
sca w społeczeństwie w pełni 
sprawności życiowej, we wła-
snym środowisku
Bezruch i otyłość jest prostą 

drogą do przyspieszonej śmiertel-
ności. Śmiertelność mężczyzn 
wzrasta po trzech latach od przej-
ścia na emeryturę. Przeciętna 
długość życia mężczyzn w krajach 
Unii Europejskiej to 74,1. W Nie-
mczech i we Włoszech ludzie star-
si stanowią 24,1 % społeczeństwa, 
w Usa i Kanadzie 10%.

W Polsce wskaźnik urodzeń 
jest na poziomie 1,3 na rodzinę. W 
Europie do 2050 roku ma się 
podnieść do 2. 

W ostatnim dziesięcioleciu w 
opiece geriatrycznej stosuje się 
podspecjalizację charakteryzującą 
się holistycznym podejściem do 
pacjenta, polegającą na utrzymy-
waniu stałego, wielowymiaro-
wego procesu diagnozowania i 
leczenia wielochorobowości, pro-
wadzenia fizjoterapii .

W Niemczech przypada 1 le-
karz geriatra na 1200 osób, u nas 1 
geriatra na wielokrotnie więcej 
pacjentów. W Polsce jest tylko 6 
oddziałów geriatrycznych, w 
Niemczech kilkaset szpitali geria-
trycznych.-

W USA i w Europie dostoso-
wuje się opiekę geriatryczną do

ź dynamiczny,  rozłożony w 
czasie,

ź obejmujący wiele procesów 
biochemicznych.
Polska należy do krajów o śre-

dnim poziomie osób starszych w 
populacji. Liczba osób powyżej 65 
roku życia kształtuje się na pozio-
mie 13,4% ( z danych na rok 2013), a 
w liczbach jest to ok. 4,7 mln. 
osób. 

Człowiek osiąga wiek starości; 
według WHO w wieku 60 lat, a 
według ONZ w wieku 65 lat.

Wyróżniamy trzy kategorie po-
działu wieku osiąganego przez 
człowieka;
ź wiek kalendarzowy
ź wiek biologiczny
ź wiek sprawnościowy

Istnieje umowny podział na po-
szczególne okresy życia człowi-
eka:
ź Rozwojowy - do 29 r.ż. (do 15

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA

Zofia Jesionowska
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Adrianna Grzelak, barcinianka, 
absolwentka Liceum Ogólno-
kształcącego w Barcinie, pracuje 
przy międzynarodowej produkcji 
filmu o Vincencie van Goghu!

Film "Loving Vincent" to pierw-
sza na świecie animacja malarska, 
w której w ciągu 80 minut widz 
zobaczy ponad 60 tys. klatek (12 
klatek na sekundę) ręcznie namalo-
wanych farbami olejnymi. To hi-
storia o życiu i tajemniczej śmierci 
van Gogha.  Główny bohater, 
Armand Roulin, rozmawia z posta-
ciami z obrazów malarza i próbuje 
odnaleźć prawdziwą przyczynę 
jego śmierci. Za pomysł, a zarazem 
reżyserię, odpowiada Dorota Ko-
biela, która napisała scenariusz 
wspólnie z Hughem Welchmanem.

Film zostanie stworzony pod 
szyldem BreakThru Films i Tra-
demark Films (są to studia, których 
produkcje otrzymywały Oscary), co 
sprawia, że "Loving Vincent" obok 
Akademii Filmowej bez echa nie 
przejdzie.

O swoim udziale w projekcie 
Adrianna mówi: „Dostać się na

zs1barcin.pl

BRAWO ADA
pracuje kilku malarzy). Trudność 
polega też na tym, że trzeba wy-
zbyć się swojego stylu malowania. 
Klatki muszą wyglądać na tyle 
uniwersalnie, jakby nad filmem 
pracowała jedna osoba. Każdego 
dnia zdobywałam ogromną dawkę 
doświadczenia, słuchałam rad i 
wskazówek, na koniec zaprzyjaźni-
łam się z nowo poznaną techniką. 
Oprócz kolorowych klatek, są też 
sceny czarno-białe, w których już 
się specjalizuję. Monochroma-
tyczne ujęcia są realistyczne, mo-
mentami wyglądają jak prawdziwy 
film, a nie animacja. W piątek 
trzynastego nie można sobie wy-
marzyć większego szczęścia niż e-
mail z informacją o przyjęciu do 
załogi malarzy - oficjalnie zaczęłam 
współtworzyć film i nie mogłam się 
doczekać poniedziałku, by otrzy-
mać własną scenę, która pojawi się 
na ekranach kin pod koniec tego 
roku. Jest to dla mnie wielki za-
szczyt, być w gronie ponad 80 ma-
larzy i pracować nad projektem, 
który z pewnością przejdzie do 
historii. Dzięki tej pracy rozwijam 
swoją pasję w niesamowitym tem-
pie, czego żadna szkoła by mi nie 
zapewniła. Ciemna strona jest ta-
ka, że nie każdy dzień jest owocny, 
czasami pędzel nie słucha ręki, od 
czasu do czasu pojawia się po pro-
stu zwyczajne zmęczenie. Jednak 
po wyjściu ze studia towarzyszy mi 
jedna myśl  - „jak dobrze, że jutro tu 
wracam".

pokład owej produkcji nie było 
łatwo. Swoje portfolio wysłałam w 
lutym, tłumiąc ciche nadzieje na 
jakiekolwiek szanse. Zaproszenie 
do Wrocławia na testy animacyjne 
przyszło półtora miesiąca później, 
gdy zdążyłam zapomnieć o tym 
projekcie. Zdałam się na intuicję, 
podeszłam do nich bez żadnych 
przygotowań do malowania farba-
mi olejnymi - pierwszy raz użyłam 
ich właśnie we Wrocławiu, gdzie 
ważyły się moje dalsze losy. Przez 
trzy dni należało namalować pier-
wszą klatkę stylem van Gogha z po-
danych referencji, a następnie na 
powstały obraz nanosić zmiany 
tak, aby wyszła spójna i płynna ani-
macja. Przeszłam dalej, ciągle 
twierdząc, że to jakiś cud. Trzyty-
godniowe szkolenie na animatora 
to nic innego jak przyspieszony 
kurs malowania - szczególnie dla 
mnie, ucząc się owej techniki od 
podstaw. Precyzja to podstawa. 
Odcień barwy nie mógł odbiegać 
od referencji chociażby odrobinę, 
ponieważ widz z pewnością by to 
zauważył (czasami nad jedną sceną

MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
MATEMATYCZNY KANGUR

ze wszystkich krajów biorących 
udział  w Kangurze.

Międzynarodowy Konkurs Kan-
gur Matematyczny jest formą sze-
rokiej popularyzacji matematyki 
wśród dzieci i młodzieży, zachęca do 
poszerzania wiedzy matematy-
cznej, daje uczniom możliwość 
sprawdzenia własnych umieję-
tności i wiadomości oraz stwarza 
możl iwość porównania ich z 
osiągnięciami uczniów z innych 
szkół i państw. 

W naszej szkole najlepsi okazali 
się Piotr Marczak i Jakub Kołaczyk, 
obaj uczniowie otrzymali wyróż-
nienie. Gratulujemy!

Otrzymaliśmy wyniki Międzyna-
rodowego Konkursu Matematy-
cznego Kangur Matematyczny, or-
ganizowanego przez Towarzystwo 
Upowszechniania Wiedzy i Nauk 
Matematycznych pod patronatem 
Wydziału Matematyki i Informatyki 
UMK w Toruniu, który odbył się 17 
marca 2016 r.

W naszej szkole konkurs rozgry-
wany był w dwóch kategoriach : 
Kadet (klasy I i II gimnazjum) oraz 
Junior (klasy III gimnazjum ). Wzięło 
w nim udział 21 uczniów. Najlepsi 
szkolni matematycy rozwiązywali 
test wyboru, w ciągu 75 minut 
musieli uporać się z trudnymi 
zadaniami, wspólnymi dla uczniów

KONKURS 

HISTORYCZNY 

O LESZKU BIAŁYM

Szymon Bartoś z klasy I d i Jakub 
Klecha z klasy I a, 20 czerwca 2016 r. 
w Zespole Publicznych Szkół w Gą-
sawie reprezentowali naszą szkołę 
w konkursie historycznym pt.  „Le-
szek Biały i Zjazd w Gąsawie 1227”. 
Uczniowie pisali test. Najlepsi z pi-
szących dodatkowo odpowiadali na 
pytania quizowe.

Gratulujemy Szymonowi, który 
w tym konkursie otrzymał wyróż-
nienie. Chłopców do konkursu 
przygotowywały nauczycielki Gra-
żyna Sudoł i Ewa Gościńska. 

HUMANISTA ROKU 
20 maja 2016 roku w Instytucie 

Historii i Archiwistyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył 
się wojewódzki konkurs dla ucz-
niów klas trzecich gimnazjum 
Humanista Roku 2015/2016, nad 
którym patronat objął Kujawsko-
Pomorski Kurator Oświaty.

Uczestnicy konkursu rozwiązy-
wali test z zakresu języka polskiego, 
historii, wiedzy o kulturze i świecie 
współczesnym. Wysłuchali także 
interesującego wykładu o począ-
tkach godła państwa polskiego, 
który wygłosił Jan Broniszewski - 
prof. UMK w Toruniu. 

Tytuł finalisty i Humanisty roku 
2015/2016 zdobyła uczennica p. 
Ewy Gościńskiej- Katarzyna Kujawa 
z klasy III e, natomiast Radosław 
Musiał z klasy III a - podopieczny  p. 
Grażyny Sudoł został laureatem i 
Humanistą roku 2015/16. Bardzo 
im gratulujemy!

Zespół Szkół w Lubostroniu w 
ramach realizowanego między-
narodowego projektu partner-
skiego szkół "Logic and Maths" 
oraz dzięki środkom pozyskanym 
z Programu ERASMUS+, zorgani-
zował I Powiatowe Zawody w 
Układaniu Kostki Rubika. Naszą 
szkołę reprezentowało dwóch 
uczniów: Jakub Jeżuchowski z 
klasy II d i Piotr Marczak z klasy I b. 
Czasy chłopców w półfinale dały 
im awans do finału, w którym 
walczyli o zwycięstwo z trzema 
innymi zawodnikami. Po pełnym 
stresu finale Jakub Jeżuchowski 
zdobył I, a Piotr Marczak III miej-
sce. Gratulujemy zwycięzcom i ży-
czymy dalszych sukcesów w tak 
sprawnych ruchach palcami, przy 
znajomości logicznych algory-
tmów tych ruchów.

I i III MIEJSCE 

W KONKURSIE
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Adrianna Grzelak, barcinianka, 
absolwentka Liceum Ogólno-
kształcącego w Barcinie, pracuje 
przy międzynarodowej produkcji 
filmu o Vincencie van Goghu!

Film "Loving Vincent" to pierw-
sza na świecie animacja malarska, 
w której w ciągu 80 minut widz 
zobaczy ponad 60 tys. klatek (12 
klatek na sekundę) ręcznie namalo-
wanych farbami olejnymi. To hi-
storia o życiu i tajemniczej śmierci 
van Gogha.  Główny bohater, 
Armand Roulin, rozmawia z posta-
ciami z obrazów malarza i próbuje 
odnaleźć prawdziwą przyczynę 
jego śmierci. Za pomysł, a zarazem 
reżyserię, odpowiada Dorota Ko-
biela, która napisała scenariusz 
wspólnie z Hughem Welchmanem.

Film zostanie stworzony pod 
szyldem BreakThru Films i Tra-
demark Films (są to studia, których 
produkcje otrzymywały Oscary), co 
sprawia, że "Loving Vincent" obok 
Akademii Filmowej bez echa nie 
przejdzie.

O swoim udziale w projekcie 
Adrianna mówi: „Dostać się na

zs1barcin.pl

BRAWO ADA
pracuje kilku malarzy). Trudność 
polega też na tym, że trzeba wy-
zbyć się swojego stylu malowania. 
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doczekać poniedziałku, by otrzy-
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WERNISAŻ
WERONIKI BEMBENEK

6. maja 2016 r. w Filii Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin w 
Piechcinie odbył się wernisaż zdjęć 
naszej uczennicy, Weroniki Bembe-
nek, licealistki w Zespole Szkół nr 1 
w Barcinie. Swoją przygodę z foto-
grafią rozpoczęła pod okiem pani 
Ludwiki Adamczyk, nauczycielki 
przyrody w Szkole Podstawowej nr 
1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barci-
nie i kontynuuje ją do dzisiaj, biorąc 
udział w spotkaniach koła fotogra-
ficznego w naszej szkole. Jej prace 
zostały docenione przez znawców 
fotografii, co zaowocowało zaję-
ciem dwukrotnie (2010 r. ,2015 r.) 
III miejsca w Regionalnym Konkur-
sie Ekologicznym, zdobyciem I 
miejsca w Wojewódzkim Konkursie 
pt. "Związani 18 południkiem" i 
osiągnięciem wyróżnień w konkur-
sach: Wojewódzkim Konkursie 
Plastyczno-Fotograficznym „Mo-
sty” oraz kolejnej edycji Wojewód-
zkiego Konkursu "Związani 18 
południkiem".

Na piechcińskiej  wystawie 
podziwiać można było przede wszy-
stkim zdjęcia przyrody i archite-
ktury. Ciekawa perspektywa, inte-
resująca kompozycja i umiejętność 
uchwycenia odpowiedniej, magi-
cznej chwili sprawiły, że prace 
Weroniki stają się niebanalne, wy-

wołują u odbiorcy szereg skojarzeń i 
emocji. Sama autorka o swoich 
dziełach mówi: „Inspirowana 
codziennością, chcę pokazać ją w 
inny, ciekawszy sposób. Wierzę, że 
w każdej, nawet najmniejszej czyn-
ności lub rzeczy, kryje się coś niesa-
mowitego. Chociażby sam proces 
powstawania. Podczas niego nigdy 
nie wiadomo, co może się wyda-
rzyć. To samo dotyczy natury. Jest 
żywa, zaskakująca, zmienna. Dzisiaj 
zachód słońca wygląda tak, a jutro? 
Będzie inny". 

Gratulujemy Weronice i życzymy 
dalszych sukcesów.

Halina Pietrzak 

WYRÓŻNIENIE
ADRIANNY

Na początku tego roku w związku 
z Rokiem Sienkiewicza ogłoszono 
ogólnopolski konkurs literacki pod 
nazwą „Spotkanie z Henrykiem 
Sienkiewiczem”. Z przyjemnością 
informuję, że uczennica klasy II e 
Adrianna Bartoś zdobyła w tym 
konkursie nagrodę - wyróżnienie.

Gratuluję Adzie sukcesu i życzę 
powodzenia w konkursach w III kla-
sie.

Elżbieta Klonowska

MARATON MTB
W BYDGOSZCZY 

W ostatnią niedzielę maja razem 
z moimi przyjaciółmi: Radkiem 
Tęczą i Jankiem Ostrowskim brali-
śmy udział w "Haibike - VIII Metro-
polia Bydgoszcz Maraton MTB" na 
dystansie 50 km. Byliśmy najmłod-
szymi zawodnikami w całym wyda-
rzeniu. Trasa była bardzo wymaga-
jąca i trudna, gdyż prowadziła przez 
leśne tereny Puszczy Bydgoskiej. Po 
kilku upadkach każdy z nas przeży-
wał chwile zwątpienia, jednak 
ukończyliśmy Maraton w wyznaczo-
nym czasie. Otrzymaliśmy pamią-
tkowe medale oraz koszulki. 

Oprócz sportowego wymiaru 
imprezy, był też cel charytatywny, 
zbieraliśmy na wózek dla dziew-
czynki po porażeniu mózgowym. 
Jesteśmy z siebie dumni, gdyż każdy 
podołał wyzwaniu.

Jakub Kozłowski

17 maja br. w Publicznym Gim-
nazjum nr 1 w Żninie odbyła się IX 
edycja Konkursu Matematyczne-
go o tytuł Najlepszego Matematyka 
Klas I i II Gimnazjów Powiatu Żniń-
skiego. Nasze gimnazjum repre-
zentowali Zuzanna Jaskuła i Ale-
ksandra Łagocka z klas pierwszych 
oraz Adrianna Bartoś i Jakub Dreże-
wski z klas drugich. Pierwsze miej-
sce w kategorii klas drugich zdobył 
uczeń naszego gimnazjum - Jakub 
Dreżewski.  Gratulujemy!!!

MATEMATYKA 
jest drzwiami i kluczem do nauki

ZE SZCZEPANOWA 
DO WARSZAWY

Ksiądz wikary ze Szczepanowa,
ź Albin Korach - kierownik szkoły,
ź Stanisław Bosiacki - robotnik ze 

Szczepanowa,
ź Bronisław Froelich - robotnik, 

Powstaniec Wielkopolski,
ź Stanisław Kopeć - rolnik ze 

Szczepanowa,
ź Antoni Popielarz - rolnik, 

Powstaniec Wielkopolski,
ź Hieronim Popielarz - rolnik, 

Powstaniec Wielkopolski,
ź Stanisław Szmańda - robotnik 

ze Szczepanowa.
Zaczęliśmy naszą pracę od od-

szukania i przeanalizowania wszyst-
kich dostępnych informacji na te-
mat miejsca pamięci. Pojechaliśmy 
także do Świerkówca - miejsca 
śmierci ofiar, by zdobyć dodatkową 
wiedzę na temat mogiły. Przepro-
wadziliśmy wywiad z Panią Heleną 
Ławińską - mieszkanką naszej wsi. 
Pani jest jedną z nielicznych, która 
jeszcze pamięta czasy II Wojny 
Światowej. Opowiadała nam o 
ludziach pochowanych w mogile i o 
tym, jak pamięta czasy, kiedy była 
małą dziewczynką. Dodatkowo 
rozmawialiśmy z księdzem probo-
szczem naszej parafii - Hubertem 
Nowakiem. Udostępnił nam kroniki 
parafialne oraz podzielił się swoją 
wiedzą. Zbadaliśmy, czy mogiła jest 
obecna w świadomości lokalnej 
społeczności. Przygotowaliśmy i 
przeprowadziliśmy krótką ankietę 
składającą się z 4 pytań badaw-
czych. Wynika z niej dobra znajo-
mość miejsca pamięci wśród mie-
szkańców Szczepanowa.

Po wykonaniu zadania, umie-
ściliśmy je na pla�ormie odpowie-
dzialnej za tegoroczną sesję SDiM.
Wyniki zostały umieszczone na 
pla�ormie SDiM na początku maja. 

W połowie kwietnia dowie-
dzieliśmy się od Pani Ewy Gościń-
skiej - naszej nauczycielki WOS-u, o 
projekcie Sejmu Dzieci i Młodzieży 
pt. „Miejsca pamięci – materialne 
świadectwo wydarzeń szczegól-
nych dla lokalnej i narodowej 
tożsamości".

Zainteresowaliśmy się tym pro-
jektem. Od razu zabraliśmy się do 
pracy. Nie mieliśmy większego 
problemu, by wybrać miejsce 
pamięci. Mogiła Zbiorowa Ofiar 
Terroru Hitlerowskiego z czasów II 
Wojny Światowej znajdująca się na 
cmentarzu w Szczepanowie (miej-
scowości, w której mieszkamy) 
wydała nam się szczególnie ważna. 
W niedzielę 18 listopada 1945 roku 
odbył się uroczysty pogrzeb, który 
był niejako symbolem wszystkich 
pogrzebów pomordowanych, w 
różnych okolicznościach, przez 
oprawców hitlerowskich. W mogile 
został pochowany nieznany żołnierz 
Wojska Polskiego oraz 9 ofiar egze-
kucji przeprowadzonej przez Niem-
ców w Świerkówcu, w dniu 21 wrze-
śnia1939 r.:
ź Ksiądz Michał Rólski - ksiądz 

dziekan, radca duchowny, 
proboszcz parafii Szczepanowo,

ź Ksiądz Władysław Nowicki - 

Ku naszej radości i miłemu zasko-
czeniu nasza praca została docenio-
na, inaczej mówiąc zostaliśmy 
posłami! „Pierwsze koty za płoty!”

W nagrodę, 31 maja br. wyjecha-
liśmy do Warszawy. Na miejscu 
zwiedzaliśmy m.in. Warszawskie 
Powązki i Stare Miasto. W Dzień 
Dziecka - 1 czerwca, odbyła się XXII 
sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży - w 
Sejmie RP. W czasie sesji miała 
miejsce debata. Każdy uczestnik 
mógł się zapisać na listę mówców, 
by wyrazić swoją opinię na dany 
temat. Głos zabrali także: Minister 
Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw 
Dziecka. Głosowaliśmy nad po-
prawkami dotyczącymi ustawy 
SDiM. Uchwała została przegłoso-
wana! Po obradach wracaliśmy do 
domu. 

Spokojną jazdę przerwał nam 
nagle telefon. Okazało się, że zosta-
liśmy zaproszeni do programu „Re-
gion na dzień dobry" w TVP Byd-
goszcz, który odbył się z rana nastę-
pnego dnia. O 7.00 byliśmy na miej-
scu razem z naszym opiekunem - 
Panią Gościńską. Poznaliśmy reda-
ktorów i udzieliliśmy im wywiadu 
na żywo.

Naszym zdaniem, uczestniczenie 
w tym interesującym projekcie było 
niesamowitym oraz niezapomnia-
nym przeżyciem, doświadczeniem i 
w szczególności wspaniałą przy-
godą. Zachęcamy młodzież do bra-
nia udziału w następnych edycjach 
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Naprawdę 
warto.

Justyna Kruzel, Antoni Puzio
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WERNISAŻ
WERONIKI BEMBENEK

6. maja 2016 r. w Filii Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin w 
Piechcinie odbył się wernisaż zdjęć 
naszej uczennicy, Weroniki Bembe-
nek, licealistki w Zespole Szkół nr 1 
w Barcinie. Swoją przygodę z foto-
grafią rozpoczęła pod okiem pani 
Ludwiki Adamczyk, nauczycielki 
przyrody w Szkole Podstawowej nr 
1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barci-
nie i kontynuuje ją do dzisiaj, biorąc 
udział w spotkaniach koła fotogra-
ficznego w naszej szkole. Jej prace 
zostały docenione przez znawców 
fotografii, co zaowocowało zaję-
ciem dwukrotnie (2010 r. ,2015 r.) 
III miejsca w Regionalnym Konkur-
sie Ekologicznym, zdobyciem I 
miejsca w Wojewódzkim Konkursie 
pt. "Związani 18 południkiem" i 
osiągnięciem wyróżnień w konkur-
sach: Wojewódzkim Konkursie 
Plastyczno-Fotograficznym „Mo-
sty” oraz kolejnej edycji Wojewód-
zkiego Konkursu "Związani 18 
południkiem".

Na piechcińskiej  wystawie 
podziwiać można było przede wszy-
stkim zdjęcia przyrody i archite-
ktury. Ciekawa perspektywa, inte-
resująca kompozycja i umiejętność 
uchwycenia odpowiedniej, magi-
cznej chwili sprawiły, że prace 
Weroniki stają się niebanalne, wy-

wołują u odbiorcy szereg skojarzeń i 
emocji. Sama autorka o swoich 
dziełach mówi: „Inspirowana 
codziennością, chcę pokazać ją w 
inny, ciekawszy sposób. Wierzę, że 
w każdej, nawet najmniejszej czyn-
ności lub rzeczy, kryje się coś niesa-
mowitego. Chociażby sam proces 
powstawania. Podczas niego nigdy 
nie wiadomo, co może się wyda-
rzyć. To samo dotyczy natury. Jest 
żywa, zaskakująca, zmienna. Dzisiaj 
zachód słońca wygląda tak, a jutro? 
Będzie inny". 

Gratulujemy Weronice i życzymy 
dalszych sukcesów.

Halina Pietrzak 

WYRÓŻNIENIE
ADRIANNY

Na początku tego roku w związku 
z Rokiem Sienkiewicza ogłoszono 
ogólnopolski konkurs literacki pod 
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Sienkiewiczem”. Z przyjemnością 
informuję, że uczennica klasy II e 
Adrianna Bartoś zdobyła w tym 
konkursie nagrodę - wyróżnienie.
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MARATON MTB
W BYDGOSZCZY 

W ostatnią niedzielę maja razem 
z moimi przyjaciółmi: Radkiem 
Tęczą i Jankiem Ostrowskim brali-
śmy udział w "Haibike - VIII Metro-
polia Bydgoszcz Maraton MTB" na 
dystansie 50 km. Byliśmy najmłod-
szymi zawodnikami w całym wyda-
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17 maja br. w Publicznym Gim-
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MATEMATYKA 
jest drzwiami i kluczem do nauki
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projekcie Sejmu Dzieci i Młodzieży 
pt. „Miejsca pamięci – materialne 
świadectwo wydarzeń szczegól-
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oprawców hitlerowskich. W mogile 
został pochowany nieznany żołnierz 
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Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw 
Dziecka. Głosowaliśmy nad po-
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SDiM. Uchwała została przegłoso-
wana! Po obradach wracaliśmy do 
domu. 

Spokojną jazdę przerwał nam 
nagle telefon. Okazało się, że zosta-
liśmy zaproszeni do programu „Re-
gion na dzień dobry" w TVP Byd-
goszcz, który odbył się z rana nastę-
pnego dnia. O 7.00 byliśmy na miej-
scu razem z naszym opiekunem - 
Panią Gościńską. Poznaliśmy reda-
ktorów i udzieliliśmy im wywiadu 
na żywo.

Naszym zdaniem, uczestniczenie 
w tym interesującym projekcie było 
niesamowitym oraz niezapomnia-
nym przeżyciem, doświadczeniem i 
w szczególności wspaniałą przy-
godą. Zachęcamy młodzież do bra-
nia udziału w następnych edycjach 
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Naprawdę 
warto.
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WICEMISTRZOSTWO POLSKI 
W TENISIE STOŁOWYM Gra podwójna: 2 miejsce Marika 

Baczyńska, Julia Szymczak
Gra drużynowa: 3 miejsce Marika 
Baczyńska, Alicja Gaca, Agata 
Łożyńska
Mistrzostwa Województwa 
Kadetek w Chełmnie 
Indywidualnie: 2 miejsce Julia 
Jackowska 
Gra Podwójna: 2 miejsce Julia 
Jackowska, Patrycja Rybacka
Mistrzostwa Województwa 
Gimnazjów w Chełmnie
Uczennice naszej szkoły, w skła-
dzie: Alicja Gaca, Agata Łożyńska i 
Julia Jackowska, zajęły  1 miejsce i 
zakwalifikowały się do Mistrzostw 
Polski, które odbędą się w Drzon-
kowien w dniach  19 - 21 maja.
Mistrzostwach Polski Juniorek w 
Ostródzie
Indywidualnie Agata Łożyńska 
zajęła 9 miejsce, a Alicja Gaca 33 
miejsce. Drużynowo i w grze pod-
wójnej zawodniczki uplasowały się 
na 9 miejscu.

W dniach 19 - 21 maja w Drzon-
kowie odbyła się Ogólnopolska 
Gimnazjada w Tenisie Stołowym. 
Naszą szkołę reprezentowały: Julia 
Jackowska z klasy II a oraz Alicja 
Gaca i Agata Łożyńska z klasy III a.

W turnieju drużynowym dziew-
częta bez problemu dostały się do 
finału, gdzie przegrały tylko z zawo-
dniczkami trenującymi w Ośrodku 
Przygotowań w Gdańsku - mamy 
więc WICEMISTRZYNIE POLSKI.

W grze pojedynczej Alicja zajęła 
miejsce 9 - 12, Julia wywalczyła 
miejsce 5 - 8, a Agata zakończyła 
zawody na 3 pozycji. Uczennice 
naszego gimnazjum zostały nagro-
dzone pucharem, medalami i 
dyplomami oraz otrzymały koszulki.

Dziewczęta i ich trener - Woj-
ciech Kowal wrócili do domu 
zadowoleni i we wspaniałych na-
strojach.

Oto wcześniejsze osiągnięcia 
uczennic Zespołu Szkół nr 1 w 
Barcinie w tenisie stołowym.

Mistrzostwa Województwa 
Juniorek w Chełmnie
Indywidualnie: 2 miejsce Agata 
Łożyńska
Gra podwójna: 1 miejsce Alicja 
Gaca, Agata Łożyńska

NASI LEKKOATLECI NA MISTRZOSTWACH 

WOJEWÓDZTWA ź 400 m - Kacper Broniszewski - 
uczeń klasy II a,

ź 300 m –  Hubert Baum - uczeń 
klasy III b,

ź 200 m - Radosław Sulecki - 
uczeń klasy III f,

ź 100 m - Krys�an Zubel - Publi--
czne Gimnazjum nr 1 w Żninie.
Z dużymi nadziejami jechaliśmy 

na zawody, myśląc o konkurencjach 
rzutowych.Nie zawiedli nasi dysko-
bole. Rewelacyjny występ zaliczył 
Radosław Sulecki. Z wynikiem 
39,20 wywalczył brązowy medal w 
rzucie dyskiem 1 kg, ulegając je-
dynie dwóm zawodnikom objętym 
szkoleniem klubowym w ramach 
OZLA . W tej samej konkurencji, z 
wynikiem 35,70, Filip Chałupniczak 
uplasował się na bardzo dobrym - 6 
miejscu. Obaj dyskobole to ucznio-
wie klasy III f . Medalistom oraz ich 
opiekunom gratulujemy.

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

31 maja na Stadionie Miejskim w 
Świeciu odbyła się Wojewódzka 
Gimnazjada w Lekkoatletyce. Są to 
najważniejsze zawody lekkoatle-
tyczne, silnie obsadzone przez za-
wodników licencjonowanych oraz 
tak zwanych amatorów. Każdego ro-
ku w zawodach udział bierze kilku-
set najlepszych lekkoatletów nasze-
go regionu, reprezentujących 21 
powiatów.

Bardzo dobrze spisali się dysko-
bole i biegacze reprezentujący 
naszą szkołę i powiat żniński. Na 
królewskim dystansie 100 metrów 
uczeń klasy sportowej II a - Kacper 
Broniszewski z czasem 11,58 wy-
walczył 5 miejsce. Dużym sukcesem 
zakończył się bieg finałowy sztafety 
szwedzkiej reprezentującej powiat 
żniński, która wywalczyła srebrny 
medal. W jej szeregach startowali:

SUKCESY JUDOKÓW
Kolejnymi sukcesami mogą się 

pochwalić nasi rodzimi Judocy. Tym 
razem z medalami wrócili ze Żnina.

21maja  w Zninie z okazji 15 lecia 
działalności klubu „UKS piątka” 
odbyły się V  Otwarte Mistrzostwa 
Żnina w judo Dzieci i Młodzików 
pod patronatem burmistrza Żnina.

Zawody sędziowali Jerzy Zmu-
dzinski, Grzegorz Dubicki, Mariusz 
Suliński, Edmund Jankowski, Mar-
lena Chojnacka, Piras Haj Obejm i 
Barbara Kowalska.

Barcin reprezentowały dwie 
zawodniczki i dwóch zawodników. 
Po zmaganiach na macie okazało 
się, że Julia Górecka w kat do 38kg 
zajęła II miejsce, Kuba Górecki w 
kat. Do 46kg również II miejsce. 
Paweł Rutowski w kat. Powyżej 60 
kg III m Debiutantka - Wiktoria 
Nowakowska w kategorii do 24kg 
wywalczyła 7 lokatę. 

Trener naszych zawodników, 
otrzymał symboliczne podziękowa-
nia. Jak się okazało Judo na Pału-
kach prężnie działa już 25 lat, a tre-
ner Mariusz Suliński jest właśnie z 
tą dyscypliną sportu związany w na-
szym regionie od samego początku, 
wychowując kolejne pokolenia 
judoków. 

Pamiątkowy grawerton prze-
kazany przez inicjatora judo na pa-
łukach Wiesława Berdysza podpisa-
ny przez Burmistrza Żnina został 
wręczony na Mistrzostwach przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Andrzeja Kurka.
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SUKCESY JUDOKÓW
Kolejnymi sukcesami mogą się 

pochwalić nasi rodzimi Judocy. Tym 
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Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Andrzeja Kurka.
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3 BARCIŃSKI TEST COOPERA
 Z REKORDEM FREKWENCJI

W sobotę 28 maja odbył się 3 
Barciński Test Coopera. Pomimo 
wysokiej temperatury w 12 minu-
towej próbie wytrzymałościowej 
wystartowała rekordowa liczba 16 
zawodników, w większości byli to 
reprezentanci Pałuki Running 
Team oraz Barcińskich Ślimaków. 
Wspólnie z uczestnikami, kolejny 
Test Coopera zaplanowano wstę-
pnie na ostatni piątek sierpnia 
(26.08) na godz. 20:00. 

BOSiR, który był organizato-
rem testu dziękuje wszystkim 
biegaczom jeszcze raz za tak 
liczne przybycie i zachęca do 
udziału w kolejnych Testach 
Coopera na barcińskim stadionie - 
odbywają się one raz na kwartał.

Test Coopera odbył się w ra-
mach VIII Europejskiego Tygodnia 
Sportu oraz XXII Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin.

Wyniki sprawdzianu prezentu-
ją się następująco:
ź Grochowiak Piotr - 3350 m.
ź Michalczak Bartosz - 3150m
ź Moritz Rafał - 3000 m.
ź Smaruj Artur - 3000 m.
ź Maciejewska Kamila - 2950 m.
ź Kuczma Paweł - 2900 m.
ź Sudoł Paweł - 2900 m.

ź Wysocki Zbigniew - 2900 m.
ź Paszkiet Remigiusz - 2850 m.
ź Sulecki Arkadiusz - 2850 m.
ź Smyk Piotr - 2800 m.
ź Łysy Rafał - 2750 m.
ź Balcer Mirosław - 2650 m.
ź Kucharski Jarosław - 2650 m.
ź Kluczyński Dariusz - 2650 m.
ź Wysocka Aleksandra - 2300 m

FINAŁ MIEJSKI 

30 maja na Stadionie Lekko-
atletycznym w Barcinie odbył się 
Finał Miejski Czwartków Lekko-
atletycznych. Zawody swoją obe-
cnością zaszczycili między innymi: 
Pani Lidia Kowal - Zastępca Burmi-
strza Barcina, Pan Rafał Rydlewski 
- Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 
Barcinie, Pani Beata Gaik-Mazurek

W Finale Miejskim wystartowa-
ły reprezentacje SP 1 Barcin, SP 2 
Barcin, SP Piechcin, SP Mamlicz 
oraz NSP Parlin, łącznie w zawo-
dach wzięło udział 77 zawodni-
ków. Finał Miejski był ostatnim 
startem regionalnym, na podsta-
wie dotychczas uzyskanych wyni-
ków oraz wyników Finału Miej-
skiego wyłonieni zostaną repre-
zentacji Gminy Barcin na Finale 
Ogólnopolskim, który odbędzie 
się w dniach 18-19 czerwca 2016 w 
Łodzi.

Wyniki Finału Miejskiego oraz 
klasyfikacja Grand Prix dostępne 
s ą  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
www.bosir-barcin.pl w zakładce 
„Wydarzenia sportowe”.

- Prezes Zarządu BOSiR, Dyrekto-
rzy Szkół z terenu Gminy Barcin, 
oraz licznie zgromadzeni Nauczy-
ciele, którzy opiekowali się zawo-
dnikami podczas wszystkich spot-
kań i zachęcali uczniów do udziału 
w Czwartkach Lekkoatletycznych. 
Oprawę artystyczną za-pewniła 
grupa taneczna pod kierunkiem 
Pana Arkadiusza Milarskiego.

CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
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PRZEDSZKOLAKI NA OLIMPIADZIE 
31 maja na Stadionie Lekkoatle-

tycznym w Barcinie odbyła się 
Olimpiada Przedszkolaka.Impreza 
była wspólną inicjatywną Barciń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Sp. z o.o.,Przedszkola nr 1,2 i 3 w 
Barcinie, Przedszkola w Piechcinie 
oraz oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Mam-
liczu. 

Olimpiada rozpoczęła się od 
uroczystego przemarszu wszyst-
kich dzieci po bieżni stadionu - 
zarówno biorących udział w zawo-
dach jak i pozostałych. Następnie 
odbyło się ślubowanie małych 
olimpijczyków, po którym zabawa 
rozpoczęła się na dobre. 

Do rywalizacji stanęło 50 dzieci, 
wspieranych przez 5 opiekunów. 
Pozostałe dzieci zaangażowały się 
w doping dla swoich rówieśników, 
zmagających się z różnymi konku-
rencjami sprawnościowymi - z try-
bun można było między innymi 
usłyszeć okrzyki zagrzewające do 
rywalizacji w wykonaniu każdego 
z przedszkoli. Wszyscy wspólnie 
powtarzali także motto imprezy- 
„Czy wygramy, czy przegramy, 
zawsze dobry humor mamy”. 

Pomiędzy poszczególnymi 
konkurencjami miały miejsce krót-
kie przerwy na odpoczynek dla 
małych sportowców oraz na wy-
stępy artystyczne każdego z bio-
rących udział w Olimpiadzie 
przedszkola. Po trybunie przecha-
dzał się także Szuwarek - masko-
tka BOSiR, który częstował malu-
chy słodyczami. Mali olimpijczycy 
rywalizowali ze sobą w takich 
konkurencjach jak: „Wesoły ogro-
dnik”, „Kolorowa gąsienica”, 
„Wyścigi rzędów”, „Obręcze”, 
„Łyżeczki”. 

Rywalizacja nie była punktowa-
na - każdy ze startujących zawo-
dników otrzymał medal za udział 
w Olimpiadzie Przedszkolaka, któ-
re wręczały Zastępca Burmistrza 
Barcina - Pani Lidia Kowal, Prezes 
Zarządu BOSiR. Beata Gaik-Mazu-
rek oraz Dyrektorzy przedszkoli, 
które brały udział w rywalizacji.
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DODATEK

Jarosław Drozdowski

SUPER SAMORZĄD 2016

Kubicka-Żach szczególnie doceni-
ło maksymalnie partycypacyjny 
sposób wprowadzenia budżetu 
oraz sukces frekwencyjny. 

W trakcie uroczystej gali pa-
miątkowy dyplom i statuetkę z rąk 
premiera Jerzego Buzka odebrali 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
dla samorządu oraz Dyrektor Gra-
żyna Szafraniak i pracownik Anna 
Popielarz-Olszak dla biblioteki 
publicznej. Razem z Barcinem 
Nagrodę Super Samorząd 2016 
otrzymały także Zgierz, Lubartów, 
Natolin, Kazimierza Wielka, Żmi-
gród i Słupsk. -

Masz Głos, Masz Wybór to 
ogólnopolska akcja angażująca 
obywateli oraz władze do dialogu i 
współpracy, ponad podziałami i 
sympatiami politycznymi.

Anna Popielarz-Olszak, Jerzy Buzek, Michał Pęziak, Grażyna Szafraniak 
i Grzegorz Smoliński – fot. Archiwum Gminy Barcin

W poniedziałek 16 maja 2016 
roku podczas gali XX Złotej Setki 
Pomorza i Kujaw w Operze Nova 
w Bydgoszczy statuetkami i pa-
miątkowymi dyplomami nagro-
dzono najlepsze przedsiębiorstwa 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. Firma Handlowo-Usługo-
wo-Produkcyjna HENEX Henryk 
Hyjek z Kani zajęła trzecie miejsce 
w kategorii najlepszych małych 
firm pod względem wyników 
finansowych. Prestiżowy ranking, 
którego celem jest wyłonienie i 
wyróżnienie najlepszych przedsię-
biorstw województwa kujawsko-
pomorskiego, prezentuje firmy, 
które dzięki marketingowym do-
konaniom i finansowym wynikom 
są liderami gospodarki regionu.W 
imieniu władz lokalnych i wspól-
noty samorządowej Miasta i Gmi-
ny Barcin Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Krystyna Barteckai 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
pogratulowali właścicielowi lo-
kalnej firmy osiągnięcia ekono-
micznego i  wizerunkowego 
sukcesu w branżach transpor-
towej i mechaniki pojazdowej,

Samorządowcy życzyli spełnie-
nia biznesowych zamierzeń i wielu 
dobrych pomysłów, które zape-
wnią powodzenie w działaniach 
inwestycyjnych oraz zwiększą 
konkurencyjność firmy HENEX w 
regionie i kraju.

W poniedziałek 30 maja br. na 
Zamku Królewskim w Warszawie 
rozdano Nagrody Super Samo-
rząd 2016 stanowiące wyróżnienie 
dla uczestników akcji Masz Głos, 
Masz Wybór, którzy najskute-
czniej zachęcą do współpracy wła-
dze samorządowe i mieszkańców.

Nagroda przyznawana jest 
także działającym w partnerstwie 
z uczestnikami władzom samorzą-
dowym. Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy im. Jakuba Wojciecho-
wskiego i władze samorządowe 
gminy Barcin otrzymały Nagrodę 
Super Samorząd 2016 przyznaną 
przez Fundację im. Stefana Bato-
rego za wprowadzenie i wypro-
mowanie w swoim mieście budże-
tu obywatelskiego. 

Jury nagrody Nathalie Bolgert, 
sędzia Jerzy Stępień i Katarzyna 

XX ZŁOTA SETKA 
POMORZA 
I KUJAW

Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i 
usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym i 
mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia 
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%), 
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione - 
1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha 
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizo-
wane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie 
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a
88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55 

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

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

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

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

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

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 21 40 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

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

Vademecum 
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DODATEK

Jarosław Drozdowski

SUPER SAMORZĄD 2016

Kubicka-Żach szczególnie doceni-
ło maksymalnie partycypacyjny 
sposób wprowadzenia budżetu 
oraz sukces frekwencyjny. 

W trakcie uroczystej gali pa-
miątkowy dyplom i statuetkę z rąk 
premiera Jerzego Buzka odebrali 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
dla samorządu oraz Dyrektor Gra-
żyna Szafraniak i pracownik Anna 
Popielarz-Olszak dla biblioteki 
publicznej. Razem z Barcinem 
Nagrodę Super Samorząd 2016 
otrzymały także Zgierz, Lubartów, 
Natolin, Kazimierza Wielka, Żmi-
gród i Słupsk. -

Masz Głos, Masz Wybór to 
ogólnopolska akcja angażująca 
obywateli oraz władze do dialogu i 
współpracy, ponad podziałami i 
sympatiami politycznymi.

Anna Popielarz-Olszak, Jerzy Buzek, Michał Pęziak, Grażyna Szafraniak 
i Grzegorz Smoliński – fot. Archiwum Gminy Barcin

W poniedziałek 16 maja 2016 
roku podczas gali XX Złotej Setki 
Pomorza i Kujaw w Operze Nova 
w Bydgoszczy statuetkami i pa-
miątkowymi dyplomami nagro-
dzono najlepsze przedsiębiorstwa 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. Firma Handlowo-Usługo-
wo-Produkcyjna HENEX Henryk 
Hyjek z Kani zajęła trzecie miejsce 
w kategorii najlepszych małych 
firm pod względem wyników 
finansowych. Prestiżowy ranking, 
którego celem jest wyłonienie i 
wyróżnienie najlepszych przedsię-
biorstw województwa kujawsko-
pomorskiego, prezentuje firmy, 
które dzięki marketingowym do-
konaniom i finansowym wynikom 
są liderami gospodarki regionu.W 
imieniu władz lokalnych i wspól-
noty samorządowej Miasta i Gmi-
ny Barcin Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Krystyna Barteckai 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
pogratulowali właścicielowi lo-
kalnej firmy osiągnięcia ekono-
micznego i  wizerunkowego 
sukcesu w branżach transpor-
towej i mechaniki pojazdowej,

Samorządowcy życzyli spełnie-
nia biznesowych zamierzeń i wielu 
dobrych pomysłów, które zape-
wnią powodzenie w działaniach 
inwestycyjnych oraz zwiększą 
konkurencyjność firmy HENEX w 
regionie i kraju.

W poniedziałek 30 maja br. na 
Zamku Królewskim w Warszawie 
rozdano Nagrody Super Samo-
rząd 2016 stanowiące wyróżnienie 
dla uczestników akcji Masz Głos, 
Masz Wybór, którzy najskute-
czniej zachęcą do współpracy wła-
dze samorządowe i mieszkańców.

Nagroda przyznawana jest 
także działającym w partnerstwie 
z uczestnikami władzom samorzą-
dowym. Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy im. Jakuba Wojciecho-
wskiego i władze samorządowe 
gminy Barcin otrzymały Nagrodę 
Super Samorząd 2016 przyznaną 
przez Fundację im. Stefana Bato-
rego za wprowadzenie i wypro-
mowanie w swoim mieście budże-
tu obywatelskiego. 

Jury nagrody Nathalie Bolgert, 
sędzia Jerzy Stępień i Katarzyna 

XX ZŁOTA SETKA 
POMORZA 
I KUJAW

Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i 
usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym i 
mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia 
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%), 
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione - 
1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha 
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizo-
wane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie 
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a
88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55 

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

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

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

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

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

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 21 40 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 
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ca”. Przygotowano animacje dla 
dzieci, zachęcano do wspólnej 
zabawy, rozdawano gadżety i 
słodycze. 

W pierwszym miesiąc realizacji 
rządowego programu RODZINA 
500 PLUS w województwie ku-
jawsko-pomorskim złożono około 
111 tysięcy wniosków, w tym po-
nad 900 formularzy w Gminie Bar-
cin. 

Przedstawiciele Zespołu Inter-

dyscyplinarnego - zawodowy ku-
rator sądowy Ryszard Kobylarz, 
Dzielnicowy Komisariatu Policji w 
Barcinie sierżant sztabowy Krzy-
sztof Zientek i Przewodniczący 
Tomasz Kaniuka w ramach budo-
wania lokalnego systemu przeciw-
działania przemocy starali się 
uwrażliwiać społeczność lokalną 
na problem przemocy w rodzinie i 
promować model rodziny wolnej 
od przemocy.

 Burmistrz Michał Pęziak ode-
brał statuetkę i certyfikat dla Gmi-
ny Barcin za zajęcie 3 miejsca w 
ogólnopolskim rankingu gmin 
miejskich i miejsko - wiejskich za 
2015 rok. 

Celem rankingu jest wyłonienie 
i nagrodzenie najlepszych powia-
tów, gmin i miast w Polsce, promo-
wanie ich w skali kraju oraz inte-
gracja mieszkańców i środowisk 
samorządowych. 

ZPP jest stowarzyszeniem po-
wiatów, którego celem jest wspie-
ranie idei samorządu terytorial-
nego, integrowanie i obrona 
wspólnych interesów powiatów, 
kształtowanie wspólnej polityki, 
wspieranie inicjatyw na rzecz roz-
woju i promocji powiatów, wymia-
na doświadczeń oraz upowszech-
nianie modelowych rozwiązań w 
zakresie rozwoju i zarządzania w 
powiatach. 

DZIEŃ FLAGI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Od 2004 roku w dniu 2 maja 
obchodzony jest Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Z okazji tego państwowego 
święta w urzędzie w Barcinie i w 
bibliotece w Piechcinie wydawane 
były bezpłatnie biało-czerwone 
flagi z drzewcami. Patriotyczna 
akcja jest prowadzona w Gminie

Barcin od 2011 roku. W ciągu 6 lat 
mieszkańcy odebrali 1400 flag.

Symbolami Rzeczypospolitej 
Polskiej są orzeł biały, biało-czer-
wone barwy i „Mazurek Dąbrow-
skiego”, z których zgodnie z pra-
wem korzystamy w sposób za-
pewniaający im należytą cześć i 
szacunek.

Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

PUCHAR RANKINGU GMIN
W dniach 31 maja - 1 czerwca br. 

w Hotelu Ossa Congres& SPA w 
Ossie odbyło się XX Zgromadze-
nie Ogólne Związku Powiatów

Polskich. Na początku obrad ple-
narnych ogłoszono wyniki  i wrę-
czono puchary i dyplomy laurea-
tom Rankingów ZPP za 2015 rok. 

Jarosław Drozdowski

Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
i Starosta Mogileński Tomasz Barczak – fot. Marek Przybysz

W piątek 6 maja do Gminy Bar-
cin przyjechali samorządowcy i 
historycy z Gminy Lubraniec. 

Wizyta była okazją do rozmo-
wy o turystyce i kulturze, odwie-
dzenia kurhanu neolitycznego w 
Złotowie i udziału w promocji ksią-
żki „Kuchnia Pałucka”.

Przedpołudniem Burmistrz Mi-
chał Pęziak gościł w ratuszu Bur-
mistrza Lubrańca Krzysztofa 
Wrzesińskiego i Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Lubrańcu 
Piotra Sławianowskiego, history-
ka Sylwestra Roszaka oraz Walde-
mara Tobolskiego i Dariusza 
Sławianowskiego ze Stowarzy-
szenia ,,Megality Polska''.

Rozmawiano o promocji tury-
styki i kultury w kontekście zaby-

tków archeologicznych z okresu 
neolitu w Sarnowie (kompleks 
grobowców z okresu kultury pu-
charów lejkowatych) i Złotowie 
(kurhan neolityczny z okresu kul-
tury amfor kulistych). 

Popołudniu goście z Lubrańca 
odwiedzili Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy w Barcinie, gdzie 
uczestniczyli w spotkaniu autor-
skim Krzysztofa Leśniewskiego i 
premierze „Kuchni Pałuckiej”. 
Książka kucharza-pasjonata, prze-
wodnika i miłośnika wszystkiego, 
co pałuckie, zawiera 150 lokalnych 
przepisów i liczne ciekawostki o 
regionie opisane w rytmie roku 
obrzędowego. 

Promocję zakończyła degusta-
cja chleba ze smalcem z marchwią 
i gzikiem z biołego syra przygo-
towanych przez pana Krzysztofa.

KUCHNIA PAŁUCKA

Jarosław Drozdowski
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W czwartkowe popołudnie 28 
kwietnia br. do Barcina przyjechał 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz oraz 500 
BUS. W ramach kampanii promo-
cyjnej Programu RODZINA 500+ 
przedstawiciel rządu spotkał się z 
samorządowcami, a urzędnicy z 
Wydziału Polityki Społecznej K-
PUW w Bydgoszczy propagowali 
korzyści wynikające z wdrożenia 
rządowego programu pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci.

Wojewoda Mikołaj Bogdano-
wicz rozmawiał z Burmistrzem 
Michałem Pęziakiem i Przewodni-
czącą Rady Miejskiej Krystyna 
Bartecką o realizacji programu w 
regionie oraz osiągnięciach bar-
cińskiego samorządu. W trakcie 
spaceru gość z Bydgoszczy zoba-
czył zrewitalizowaną starówkę, 
stanicę żeglarską i trakt spacero-
wy nad Notecią. 

W ramach pikniku rodzinnego 
realizatorów akcji 500BUS wspie-
rali pracownicy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Miejskiego Domu Kultury, Środo-
wiskowego Domu Samopomocy i 
Świetlicy środowiskowej „Gąsieni-

WOJEWODA I 500BUS  W BARCINIE
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Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

PUCHAR RANKINGU GMIN
W dniach 31 maja - 1 czerwca br. 
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Jarosław Drozdowski

Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
i Starosta Mogileński Tomasz Barczak – fot. Marek Przybysz

W piątek 6 maja do Gminy Bar-
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KUCHNIA PAŁUCKA

Jarosław Drozdowski
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W czwartkowe popołudnie 28 
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Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
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WOJEWODA I 500BUS  W BARCINIE
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APEL DO MARSZAŁKA
Z inicjatywy Burmistrza Barcina 

Michała Pęziaka 26 kwietnia 2016 
roku podpisano Apel do Marszał-
ka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotra Całbeckiego 
w sprawie przyspieszenia rozbu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 254  
Brzoza - Wylatowo. 

Pod apelem podpisali się samo-
rządowcy Tomasz Barczak Staro-
sta Mogileński, Zbigniew Łuczak 
Wicestarosta Bydgoski, Zbigniew 
Jaszczuk Starosta Żniński, Leszek 
Duszyński Burmistrz Mogilna, 
Marcin Barczykowski Wójt Gminy 
Dabrowa, Wojciech Oskwarek 
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, 
Jacek Idzi Kaczmarek Burmistrz 
Łabiszyna i Michał Pęziak Bur-
mistrz Barcina, przedsiębiorcy: 
Jarosław Zabłocki Zabłocki Tran-
sport, Jolanta Kowalska Usługi 
Transportowo-Ciężarowe Jan i Jo-
lanta Kowalscy s.c., Aleksander 
Józefowicz PPHU „Agro-Trans”, 

Waldemar Szałkowski P P H U 
Sped-Bud oraz przedstawiciele 
zagranicznych inwestorów Artur 
Ołubek Dyrektor generalny Mapei 
Polska sp. z o.o., Stanisław Sob-
czyk Dyrektor Cementowni Kuja-
wy i Rafał Szewczak Dyrektor Za-
kładu Kujawy Trzuskawica S.A.

Droga wojewódzka nr 254 to 
kluczowa arteria komunikacyjna i 

nerw gospodarki dla wspólnot 
samorządowych gmin Nowa Wieś 
Wielka, Łabiszyn, Barcin, Dąbrowa 
i Mogilno oraz powiatów bydgo-
skiego, żnińskiego i mogileń-
skiego. Jej szybki remont i przebu-
dowa stanowią lobbystyczne 
wyzwanie i leżą w interesie mie-
szkańców, przedsiębiorców, tury-
stów i inwestorów.

kowski Wójt Gminy Dabrowa, 
Jolanta Kowalska właściciel firmy 
Usługi Transportowo-Ciężarowe 
Jan i Jolanta Kowalscy s.c. Ale-
ksander Józefowicz właściciel 
„Agro-Trans” i Marek Michalski z 
Cementowni Kujawy Lafarge 
Holcim.

Droga wojewódzka nr 254 to 
kluczowa arteria komunikacyjna i 
nerw gospodarki dla wspólnot 
samorządowych gmin Nowa Wieś 
Wielka, Łabiszyn, Barcin, Dąbrowa 
i Mogilno oraz powiatów bydgo-
skiego, żnińskiego i mogileń-
skiego. Jej szybki remont i przebu-
dowa stanowią wyzwanie i leżą w 
interesie mieszkańców, przedsię-
biorców, turystów i inwestorów.

APEL U MARSZAŁKA

W piątek 20 maja 2016 roku 
przedstawiciele samorządo-
wców, przedsiębiorców i inwe-
storów z powiatów bydgoskiego, 
żnińskiego i mogileńskiego prze-
kazali Marszałkowi Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi 
Całbeckiemu apel w sprawie przy-
spieszenia rozbudowy drogi woje-

wódzkiej nr 254 Brzoza - Wylato-
wo. 

W Urzędzie Marszałkowskim w 
Toruniu z gospodarzem regionu 
spotkali się Ryszard Kierzek Radny 
Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Zbigniew Jaszczuk 
Starosta Żniński, Michał Pęziak 
Burmistrz Barcina, Marcin Barczy-

Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

W sobotę 4 czerwca br. - w Dniu 
Wolności i Praw Obywatelskich -
Polski Związek Wędkarski w Barci-
nie i przedsiębiorcy-przyjaciele 
wędkarstwa zorganizowali Wę-
dkarski Dzień Dziecka.

Spławikowy konkurs za zgodą 
Gospodarstwa Rybackiego Łysi-
nin sp. z o.o. odbył się na rzece No-
teć.

W zawodach uczestniczyło 23 
wędkarzy w wieku od 7 do 16 lat.

Jarosław Drozdowski

CENTURY 2015

We wtorek 26 kwietnia 2016 
roku Centrum Kształcenia Ustawi-
cznego w Żninie zorganizowało 
galę podsumowującą III edycję 
plebiscytu Century 2015. Celem 
organizatorów jest promowanie 
instytucji oraz mieszkańców Po-
wiatu Żnińskiego, których doko-
nania, osobowość i pasje zasłu-
gują na wyróżnienie oraz wyłonie-
nie zwycięzców spośród kandy-
datów zgłoszonych do tytułu w 
kategoriach plebiscytowych. 

W Żnińskim Domu Kultury zo-
stały ogłoszone wyniki głosowa-
nia internetowego oraz wręczono 

pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Tytuł „Super Centur 2015” ka-

pituła konkursu przyznała Jerze-
mu Krynickiemu. W pozostałych 
kategoriach wyróżnienie otrzy-
mali Jakub Kruzel - Społecznik ro-
ku 2015, Renata Piwońska -Artysta 
- twórca roku 2015, ks. Stanisław 
Talaczyński – Manager roku 2015 - 
Damian Kaśków – Pasjonat roku 
2015 oraz Stowarzyszenie Trochę 
Kultury! - Instytucja roku 2015 i Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w 
Barcinie jako Zwykły-niezwykły 
mieszkaniec Powiatu Żnińskiego 
2015.
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VII WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA
Najskuteczniej otrzymali pamią-
tkowe statuetki. Dla wszystkich 
uczestników ufundowano nagro-
dy rzeczowe w postaci sprzętu 
wędkarskiego, napoje i słody-
cze.Sponsorami konkursu węd-
karskiego z okazji Dnia Dziecka 
2016 byli IMAGO – Tomasza Tań-
skiego, Wytwórnia Materiałów 
Budowlanych TELE-STROP-SYS-
TEM Grzegorza Radzikowskiego, 
Bracia Wiland spółka jawna, 
BAGENTOR Krzysztofa Klucza i 
synów, Zakład Ogólnobudowlany 
BUD – AUTO Macieja Radzikow-
skiego, Zakład pogrzebowy Sła-
womira Makowskiego i Bank Spół-
dzielczy w Barcinie.

Wędkowanie trwało dwie go-
dziny. Złowione ryby zważyła ko-
misja w składzie Jarosław Droz-
dowski, Robert Robaczewski, 
Radosław Walczak i Henryk Jen-
drzejczak. 

W grupie dzieci  od 8 do 12 lat 
pierwszy był Leszek Zalewski 
(1830 pkt), drugi Dominik Stręk 
(1140 pkt), a trzecia Natalia Fabi-
jańska (1100 pkt.). Dalsze miejsca 
zajęli Iga Drozdowska(1070 pkt), 
Antek Czyżewski (1060 pkt), Miko-
łaj Grobelny (940 pkt), Hubert 
Puzio (750 pkt), Jakub Łabędzki 
(710 pkt) i Marta Tabaczyńska.

W grupie młodzieży od 12 do 16 
lat wygrała Katarzyna Cudo (2160 
pkt), pokonując Jakuba Antczaka 
(1770 pkt)i Przemysława Piętasa 
(1640 pkt). Dalej sklasyfikowani 
zostali Jakub Maciejewski (1530 
pkt), Patryk Kotlarek (1220 pkt), 
Filip Andler (1080 pkt), Adrian 
Pawlak (1060 pkt), Oskar Falko-
wski (930 pkt), Mikołaj Tomczak 
(870 pkt), Marek Wróblewski (790 
pkt), Michał i Daniel Labuda (po 
770 pkt), Kacper Smyk (710 pkt) i 
Antek Sulecki.
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OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS

cywilnej, rozumianej jako szeroko 
pojęta ochrona ludności oraz pod-
noszenie świadomości występo-
wania zagrożeń naturalnych i 
spowodowanych działalnością 
człowieka w otaczającym nas 
środowisku wśród dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych regionu. 

Uczestnictwo w konkursie roz-
wija wyobraźnię uczestników, 
pozwala zwrócić uwagę uczniów 
na przestrzeganie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa w domu, 
szkole i poza nią. Przybliża rów-
nież mieszkańcom regionu, dzięki 
prezentacji prac laureatów, różne 
aspekty ochrony ludności w na-
szym regionie.

JUBILEUSZ POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW

oraz Jerzego Drabika. Sekretarz 
koła powiedziała również: „Na-
szej działalności nie widzimy na co 
dzień, jednak przyczyniamy się do 
szerzenia świadomości zdrowo-
tnej pośród członków i nie tyl-
ko.Prowadzimy działalność profi-
laktyczną dla mieszkańców gmi-
ny. Staramy się zorganizować do 
trzech imprez w roku o chara-
kterze integracyjno-rekreacyj-
nym. Podstawową formą naszej 
działalności są comiesięczne spo-
tkania w gronie diabetyków w Bar-
cinie i Piechcinie.” 

Jubileusz uświetnił występ 
zespołu wokalnego „Retro”. Gmi-
na Barcin od kilku finansuje świad-
czenie porad diabetologicznych w 
SPZOZ w Barcinie oraz wspiera 
Koło terenowe PSD w walce z 
wyzwaniami stawianymi przez cu-
krzycę - niezakaźną epidemię XXI 
wieku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
- Szef Obrony Cywilnej Wojewódz-
twa zorganizował konkurs „Obro-
na Cywilna wokół nas”. Edycja 
2016 przebiegała pod hasłem „112 
w trudnej sprawie, nie używaj przy 
zabawie”.11 maja br. Szef Obrony 
Cywilnej Miasta i Gminy Barcin 
Michał Pęziak wręczył okoli-
cznościowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe uczestnikom II etapu 
wojewódzkiego konkursu plasty-
cznego „Obrona Cywilna wokół 
nas”. Uczniowie Natalia Suplicka i 
Lena Drozdowska ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. dr. Stani-
sława Krzysia w Barcinie, Jagoda 
Czaplińska, Jakub Trela i Zuzanna 
Balcerzak ze Szkoły Podstawowej 
w Mamliczu oraz Maria Wolska i 
Mateusz Fabijański z Zespołu 
Szkół Nr 1 w Barcinie przygotowali 

prace plastyczne promujące wła-
ściwe postawy wobec zagrożeń, 
uczące prawidłowego zachowa-
nia i reagowania wobec różno-
rodnych niebezpieczeństw cywili-
zacyjnych i zdarzeń o charakterze 
kryzysowym, a w szczególności 
korzystania z numeru alarmo-
wego 112.

Decyzją Gminnej Komisji Kon-
kursowej w składzie Andrzej Blu-
ma, Agnieszka Antczak i Beata 
Wyszyńska, prace Natalii, Leny, 
Jagody, Jakuba, Zuzanny, Marii i 
Mateusza zostały zakwalifiko-
wane do III etapu konkursu dla 
dzieci i młodzieży organizowa-
nego pod patronatem Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konkursu jest upowsze-
chnienie i pogłębianie wiedzy z 
zakresu bezpieczeństwa, obrony 

Jarosław Drozdowski

W piątek 13 maja 2016 roku Koło 
terenowe nr 15 Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Barcinie 
obchodziło jubileusz 20.lecia pow-
stania i społecznej działalności w 
zakresie opieki i pomocy ludziom 
chorym na cukrzycę.

Okolicznościowe spotkanie 
było okazją do przypomnienia 
historii i ludzi tworzących koło 
stowarzyszenia, wręczenia odzna-
czeń i dyplomów uznania człon-
kom organizacji i osobom zasłużo-
nym dla PSD, rozmów o proble-
mach zdrowotnych i działalności 
profilaktycznej. 

Jubileusz otworzył Prezes Zy-
gmunt Wiśniewski, który powitał 
przybyłych członków koła oraz 
przedstawicieli Zarządu Główne-
go PSD - Prezes Annę Śliwińską, 
Sekretarza Zbigniewa Kędzier-
skiego i Honorowego Prezesa 
Andrzeja Baumana, władz lokal-

nych - Przewodniczącą Rady Miej-
skiej Krystynę Bartecką i Burmi-
strza Barcina Michała Pęziaka, 
Zarządu Koła Powiatowego Pol-
skiego Związku Niewidomych - 
Prezes Aleksandrę Sójkę i Wice-
prezes Jadwigę Jurkowską oraz 
wspierających cukrzyków meryto-
rycznie i finansowo Dyrektor 
Samodzielnego Publ icznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Alicję 
Wiczewską i Prezes Banku Spół-
dzielczego Małgorzatę Dziadek.

Pani Halina Hajdyła przypom-
niała, że Koło terenowe nr 15 Pols-
kiego Stowarzyszenia Diabety-
ków w Barcinie powstało 10 marca 
1996 roku z inicjatywy pana Hen-
ryka Oleksiewicza z Piechcina. Od 
początku powołania koła przewi-
jały się nazwiska osób w nim dzia-
łających - Heleny Nowak-Bara-
nowskiej, Zdzisławy Dutkiewicz, 
Czesławy Ujazda, Marii Moritz Jarosław Drozdowski
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