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Dokończenie na str. 2

 Stulatka z Dąbrówki
 Barcińskiej

 Od 30 marca 2016 roku z ini-
cjatywy Burmistrza Barcina Michała 
Pęziaka i Gminnej Rady Seniorów w 
Barcinie realizujemy akcję społeczną 
K O P E R TA Ż Y C I A. Jej  celem jest 
uświadomienie mieszkań-com gminy 
Barcin znaczenia posiadania dokła-
dnych informacji na temat swojego 
stanu zdrowia w przy-padku jego 
zagrożenia i ułatwienie akcji rato-
wniczej służbom medycznym po-
przez szybki i łatwy dostęp do infor-
macji o stanie zdrowia pacjenta. Ak-
cja skierowana jest do mieszkańców 
gminy Barcin, zwłaszcza osób star-
szych. Pakiet „Koperta Życia” składa 
się z: 
 p l a s t i k o w e j  k o p e r t y  z  k a r t ą 

informacyjną,

Koperta życia
- magnesu z napisem „TU JEST KO-
PERTA ŻYCIA”

Warunkiem uczestniczenia w akcji 
społecznej jest okazanie się doku-
mentem tożsamości i odebranie pa-
kietu „Koperta Życia” osobiście lub 
za pośrednictwem członka rodzi-
ny/opiekuna i potwierdzenie tego 
faktu czytelnym podpisem. „Koperta 
Życia” powinna być przechowywana 
w oznaczonej lodówce, ponieważ 
jest to urządzenie łatwe do zlokalizo-
wania w każdym mieszkaniu, co umo-
żliwi służbom medycznym szybkie 
reagowanie w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia. Miejscem odbioru 
pakietu „Koperta Życia” jest Urząd 
Miejski w Barcinie, Biuro Obsługi Kli-
enta (pokój 1-2), ul. Artylerzystów 9
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88-190 Barcin. Wszyscy zaintereso-
wani samodzielnym przygotowa-
niem „Koperty życia” mogą skorzys-
tać z poniżej zamieszczonego formu-
larza. Pamiętać należy o odpowie-
dnim oznakowaniu miejsca przecho-
wywania koperty.

Koncert na
Dzień Kobiet

W tym roku w Miejskim Domu Kul-
tury Dzień Kobiet przypadł 5 marca. 
W ramach tego święta centrum kul-
tury zaprosiło na koncert Artura Go-
tza. Chętnych aby spędzić ten wie-
czór z dobrą muzyką nie brakowało.

Artur Gotz to wokalista i aktor 
młodego pokolenia. Obecny na des-
kach sceny warszawskiego Teatru 6. 
Piętro Michała Żebrowskiego i Teatru 
Nowego im. Kazimierza Dejmka w 
Łodzi. Jako wokalista debiutował w 
krakowskiej Piwnicy pod Baranami, 
gdzie rozpoczął współpracę z kom-
pozytorem Zygmuntem Koniecznym. 

Jego koncert "Tango d'amore" to 
połączenie komizmu z nostalgią i 
zadumą nad otaczającą rzeczywis-
tością. Podczas koncertu w wyko-
naniu Artura usłyszeliśmy niezapo-
mniane przeboje Kabaretu Starszych 
Panów, Agnieszki Osieckiej, Marka 
Grechuty i Bułata Okudżawy oraz pio-

senki z płyt artysty "Obiekt seksu-
alny" i "Mężczyzna prawie idealny". 
Aranżacje oscylują miedzy przewrot-
nym żartem a refleksją, a wszystko 
okraszone jest niezwykłym talentem 
wokalisty. Podczas koncertu nie 
brakowało zabawnych konkursów 
skierowanych oczywiście do pań.

Ostatki w 
MDKu

„What a wonderful world. Stan-
dardy nie tylko jazzowe” tak zatytu-
łowany koncert miał miejsce 28 lu-
tego i zorganizowany został w ra-
mach tradycyjnych ostatków. Pod-
czas muzycznego spotkania licznie 
zebrana publiczność mogła usłyszeć  
evergreeny w nowych, ciekawych 
akustycznych aranżacjach, m.in. Ima-
gine (org. John Lennon), Fields of 
gold (org. Sting), What a Wonderful 
World (org. Louis Armstrong), Cheek 
to cheek (org. Frank Sinatra), True Co-
lours czy Time After Time (Cyndi Lau-
per). Na scenie mogliśmy zobaczyć i 
co ważniejsze posłuchać pani Doroty 
Bułakowskej, której towarzyszyło 
Trio Jazzowe w składzie: Artur Gru-
dziński, Ludmiła Małecka i Tomek Ur-
ban.

Droga krzyżowa - „muzyczne 
obrazy i impresje"

Zaprezentowana 18 marca w ko-
ściele pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej i Św. Barbabry "Dro-
ga Krzyżowa - muzyczne obrazy i im-
presje", to autorski projekt Marka 
Stryszowskiego i Cezarego Chmiela. 
Oryginalna forma dzieła polega na 
specjalnie skomponowanej, współ-
cześnie brzmiącej muzyce - inspiro-
wanej i splecionej z tekstem ks. Jana 
Twardowskiego. Dwa przenikające 
się  elementy  - melodia słowa i refle-
ksja oddana dźwiękiem - tworzą w 
tym widowisku niepowtarzalną ca-
łość. Misterium - wykonane przez kra-
kowskich artystów dla licznie zgro-
madzonej w Barcinie publiczności – 
było dynamiczne  i pełne dramaturgii, 
w dużej mierze za sprawą zderzenia 
prostoty myśli ks. Jana Twardow-
skiego z intrygującym brzmieniem 
instrumentów. Poezję ks. Jana Twar-
dowskiego w mistrzowski sposób 
wypowiedział Jan Nowicki, aktor 
doskonale znany z wielu niezwykłych 
kreacji aktorskich. Twarde i  proste 
zdania - przekazane w bogatej mu-
zycznej oprawie sprawiły, że we wnę-
trzu świątyni mogliśmy wsłuchać się 
w tajemnicę męki Chrystusa i poczuć 
ludzką obawę przed śmiercią. Wra-
żenie budziły zwłaszcza wokalizy i 
saksofonowe impresje Marka Stry-
szowskiego, nałożone na strukturę 
melodyczną i  oddające napięcie 
emocjonalne wyjątkowe dla każdej z 
czternastu stacji. Dźwiękowe mis-
terium drogi krzyżowej zaprezen-
towali artyści występujący pod na-
zwą „De Profundis” w składzie: Ce-
zary Chmiel - instrumenty klawiszo-
we, Marek Stryszowski - śpiew, sa-
ksofony, Tomasz Kudyk – trąbka. W 
roli  ks. Twardowskiego wystąpił 
oczywiście - Jan Nowicki. "Droga 
krzyżowa - muzyczne obrazy i impres-
je" to projekt, który swoją premierę 
miał w 2001 roku w Kaplicy św. Kingi 
w Kopalni Soli w Wieliczce, następnie 
szereg edycji odbył się w wielu mias-
tach w Polsce i zagranicą.
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Dzień kobiet z Lilianą Fabisińską
8 marca 2017 roku dla czytelniczek 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Barcin stał się dniem wyjątkowym – 
nie tylko z powodu Dnia Kobiet. Tego 
dnia w książnicy odbyło się spotkanie 
autorskie z pisarką Liliana Fabisińską, 
autorką książek dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Twórczość Pani Liliany jest 
bardzo lubiana wśród naszych użyt-
kowników – zarówno dorosłych jak i 
młodszych, gości na spotkaniu zatem 
nie brakowało.  Na widowni prze-
ważały panie, nie zabrakło jednak 
także panów, jak i małoletnich fanów 
twórczości pisarki. Pani Liliana jest z 
wykształcenia dziennikarką  - skoń-
czyła także studia kryminologiczne w 
RPA. Swą drogę zawodową rozpo-
częła jako w czasopiśmie „Na prze-
łaj”; pracowała w redakcjach wielu 
gazet min. „Sztandaru  Młodych” czy 
„Pani Domu”. Przez jakiś czas pełniła 
także funkcję redaktor naczelnej 
magazynu „Filipinka”, gdzie zrozu-
miała, że znacznie lepiej nadaje się do 
pisania niż do kierowania ludźmi. 
Kilka lat temu zrezygnowała z etatu i 
została  tzw. „wolnym strzelcem” – 
wciąż pracuje jako dziennikarka, ale 
również jako tłumaczka (z języka 
angielskiego i włoskiego), redak-
torka, ponadto pisze sztuki teatralne i 
– oczywiście – książki. Pani Liliana – 
jak sama stwierdziła - pisze odkąd 
pamięta.  Swoją pierwszą książkę, 
inspirowaną „Plastusiowym Pamię-
tnikiem”,  napisała jako kilkuletnia 
dziewczynka. Przez kolejne lata za-

pełniała powieściami  niezliczone 
zeszyty i notesy, aż w końcu zaczęła 
pisać zawodowo. Wkrótce stała się 
znana jako autorka książek dla dzieci i 
młodzieży, w tym serii pt. „Bezsen-
nik, czyli o czym dziewczyny rozma-
wiają nocą”  i „Klinika pod Boliłapką”. 
W ostatnich latach pisarka próbuje 
swoich sił w powieściach dla doro-
słych – z powodzeniem.  W swych 
książkach nie boi się podejmowania 
tematów trudnych i  kontrower-
syjnych, takich jak problematyka za-
chorowań na wirusa HIV i AIDS („Có-
reczka”) czy kwestia in vitro („Śnie-
żynki”). Jedną z bohaterek jej ostat-
nich książek zebranych w trylogii „ 
Jak pies z kotem” jest siedemdzie-
sięciolatka, która nie zamierza 

 zamierza spędzić reszty swych dni na 
wspominaniu przeszłości i żyje pełną 
pier-sią, tylko czasem wplątując się 
po drodze w kłopoty natury kryminal-
nej. Pani Liliana okazała się być osobą 
pełną ciepła i poczucia humoru. Ze 
śmiechem opowiadała zebranym o 
swych pisarskich - i nie tylko – perype-
tiach, o swych pasjach – podróżowa-
niu i pracy w glinie, oraz jej papudze, 
która lubi zasiadać na głowie autorki 
w czasie, gdy ta pisze. Nie zabrakło 
także pytań od widzów, na które 
pisarka chętnie odpowiadała. Spot-
kanie z Panią Lilianą było przemiłym 
ukoronowaniem Dnia Kobiet. 

Olga Gralak-Ćwikła

Teatr przy stoliku
22 lutego 2017 roku w środowe 

popołudnie Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Barcin po raz kolejny 
raz gościła w swych progach Państwa 
Wandę i Eugeniusza Rzyskich z By-
dgoszczy, duet bardzo lubianych 
przez biblioteczną publiczność akto-
rów. Ich występy – czy to koncerty 
poezj i ,  czy kabaretowe skecze, 
zawsze gromadzą komplet widzów. 
Nie inaczej było tym razem - na wido-

wni zasiedli nie tylko stali bywalcy 
bibliotecznych spotkań, jak również 
licznie zebrana młodzież. Spektakl 
jaki pokazali tym razem artyści, to tak 
zwany „Teatr przy stoliku” -  w do-
słownym tego słowa znaczeniu. Zało-
żeniem tego rodzaju występów jest 
prezentowanie widzom krótkich fo-
rm teatralnych przy minimalnej sce-
nografii – w barcińskiej bibliotece 
Państwo Rzyscy pokazali dwie jedno-
aktówki Antoniego Czechowa, zaty-
tułowane „Niedźwiedź” i ”Oświad-
czyny”. Obie sztuki dowcipne i z polo-

tem opowiadają o stosunkach dam-
sko-męskich oraz wszelkich pery-
petiach z tego wynikających; Pań-
stwo Rzyscy odegrali je znakomicie, 
wywołując wśród publiczności salwy 
śmiechu. Za swe wysiłki zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. Państwo 
Rzyscy pokazali, że sztuka teatralna 
może bawić i zachwycać nawet na 
małej scenie i przy skromnej sceno-
grafii, wystarczy tylko odpowiedni 
przekaz i jego odbiór. Był to kolejny, z 
pewnością nie ostatni  pokaz tej 
wspaniałej pary.

O Chrzcie 
Mieszka I

W dniu 21  lutego 2017 roku w 
czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin odbyło się spotkanie 
podsumowujące wydarzenie zatytu-
łowane „Mesco Dux Poloniae Bapti-
zatur. Mieszko Książę Polski ochrzcił 
się”, które miało miejsce 24 września 
2016 roku. Widowisko zorganizo-
wane zostało przez Towarzystwo 
Miłośników Miasta i Gminy Barcin, 
Parafię pw. św. Jakuba Większego w 
Barcinie, Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Barcin, Miejski Dom Kultury w 
Barcinie oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Barcinie, w ramach 
partnerstwa lokalnego „Tradycja. 
Kultura. Nowoczesność”.  Wydarze-
nie zorganizowane zostało z okazji 
1050 rocznicy Chrztu Polski  i  było 
następnym w serii widowisk histo-
rycznych organizowanych na terenie 
naszego miasta. We wcześniejszych 
latach inscenizacje powiązane były 
ściśle z osobą św. Wojciecha, tym 
razem jednak, z okazji rocznicy, zde-
cydowano się na wydarzenia zwią-
zane z chrztem Polski. Widzowie 
mieli zatem okazję obejrzeć dwór 
Mieszka I, chwilę podjęcia decyzji o 
chrzcie, przygotowania, wreszcie 
samą ceremonię połączoną z zaślu-
binami z czeską księżniczką Dobra-
wą.  Podczas widowiska zaprezen-
towano także zebranym sceny z ów-

czesnego życia – min. tańce, gry 
plebejskie, walki wojów, przygoto-
wywanie żywności itd. Jak w po-
przednich latach, o atmosferę sprzed 
wieków zadbał zespół muzyki daw-
nej KliMagJa, Dodatkową atrakcją 
widowiska była wystawa laureatów 
konkursu plastycznego, którego 
tematem był chrzest Mieszka I. W 
przedsięwzięciu „Mesco Dux Polo-
niae Baptizatur. Mieszko Książę 
Polski ochrzcił się” wzięło udział 
ponad sto osób - wśród nich udział 
min.  członkowie Towarzystwa, 
uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Barcinie,  uczniowie 
szkół z Barcina i Mamlicza, dzieci ze 
świetlicy „Gąsienica”, oraz okoliczni 
rzemieślnicy, jak również osoby 
prywatne. Spotkanie w bibliotece 
było okazją dla podsumowania całoś-
ci projektu oraz złożenia podzięko-

wań wszystkim zaangażowanym w 
jego realizację – w tym sponsorom, 
bez których pomocy finansowej reali-
zacja widowiska byłaby niemożliwa. 
Każda osoba z rąk przewodniczącej 
Towarzystwa Teresy Kaczmarek 
otrzymała dyplom z podziękowa-
niami oraz broszurę „Mesco Dux 
Poloniae Baptizatur. Mieszko Książę 
Polski ochrzcił się”, dokumentującą 
planowanie, organizację oraz prze-
bieg widowiska. Podczas spotkania 
wyświetlono ponadto materiał filmo-
wy przygotowany przez Telewizję 
Lokalną Barcin z okazji widowiska; 
uświetnieniem spotkania był także 
koncert piosenek harcerskich w wy-
konaniu Barcińskiej Drużyny Harcer-
skiej. 

Olga Gralak-Ćwikła
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Barcin stał się dniem wyjątkowym – 
nie tylko z powodu Dnia Kobiet. Tego 
dnia w książnicy odbyło się spotkanie 
autorskie z pisarką Liliana Fabisińską, 
autorką książek dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Twórczość Pani Liliany jest 
bardzo lubiana wśród naszych użyt-
kowników – zarówno dorosłych jak i 
młodszych, gości na spotkaniu zatem 
nie brakowało.  Na widowni prze-
ważały panie, nie zabrakło jednak 
także panów, jak i małoletnich fanów 
twórczości pisarki. Pani Liliana jest z 
wykształcenia dziennikarką  - skoń-
czyła także studia kryminologiczne w 
RPA. Swą drogę zawodową rozpo-
częła jako w czasopiśmie „Na prze-
łaj”; pracowała w redakcjach wielu 
gazet min. „Sztandaru  Młodych” czy 
„Pani Domu”. Przez jakiś czas pełniła 
także funkcję redaktor naczelnej 
magazynu „Filipinka”, gdzie zrozu-
miała, że znacznie lepiej nadaje się do 
pisania niż do kierowania ludźmi. 
Kilka lat temu zrezygnowała z etatu i 
została  tzw. „wolnym strzelcem” – 
wciąż pracuje jako dziennikarka, ale 
również jako tłumaczka (z języka 
angielskiego i włoskiego), redak-
torka, ponadto pisze sztuki teatralne i 
– oczywiście – książki. Pani Liliana – 
jak sama stwierdziła - pisze odkąd 
pamięta.  Swoją pierwszą książkę, 
inspirowaną „Plastusiowym Pamię-
tnikiem”,  napisała jako kilkuletnia 
dziewczynka. Przez kolejne lata za-

pełniała powieściami  niezliczone 
zeszyty i notesy, aż w końcu zaczęła 
pisać zawodowo. Wkrótce stała się 
znana jako autorka książek dla dzieci i 
młodzieży, w tym serii pt. „Bezsen-
nik, czyli o czym dziewczyny rozma-
wiają nocą”  i „Klinika pod Boliłapką”. 
W ostatnich latach pisarka próbuje 
swoich sił w powieściach dla doro-
słych – z powodzeniem.  W swych 
książkach nie boi się podejmowania 
tematów trudnych i  kontrower-
syjnych, takich jak problematyka za-
chorowań na wirusa HIV i AIDS („Có-
reczka”) czy kwestia in vitro („Śnie-
żynki”). Jedną z bohaterek jej ostat-
nich książek zebranych w trylogii „ 
Jak pies z kotem” jest siedemdzie-
sięciolatka, która nie zamierza 

 zamierza spędzić reszty swych dni na 
wspominaniu przeszłości i żyje pełną 
pier-sią, tylko czasem wplątując się 
po drodze w kłopoty natury kryminal-
nej. Pani Liliana okazała się być osobą 
pełną ciepła i poczucia humoru. Ze 
śmiechem opowiadała zebranym o 
swych pisarskich - i nie tylko – perype-
tiach, o swych pasjach – podróżowa-
niu i pracy w glinie, oraz jej papudze, 
która lubi zasiadać na głowie autorki 
w czasie, gdy ta pisze. Nie zabrakło 
także pytań od widzów, na które 
pisarka chętnie odpowiadała. Spot-
kanie z Panią Lilianą było przemiłym 
ukoronowaniem Dnia Kobiet. 

Olga Gralak-Ćwikła

Teatr przy stoliku
22 lutego 2017 roku w środowe 

popołudnie Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Barcin po raz kolejny 
raz gościła w swych progach Państwa 
Wandę i Eugeniusza Rzyskich z By-
dgoszczy, duet bardzo lubianych 
przez biblioteczną publiczność akto-
rów. Ich występy – czy to koncerty 
poezj i ,  czy kabaretowe skecze, 
zawsze gromadzą komplet widzów. 
Nie inaczej było tym razem - na wido-

wni zasiedli nie tylko stali bywalcy 
bibliotecznych spotkań, jak również 
licznie zebrana młodzież. Spektakl 
jaki pokazali tym razem artyści, to tak 
zwany „Teatr przy stoliku” -  w do-
słownym tego słowa znaczeniu. Zało-
żeniem tego rodzaju występów jest 
prezentowanie widzom krótkich fo-
rm teatralnych przy minimalnej sce-
nografii – w barcińskiej bibliotece 
Państwo Rzyscy pokazali dwie jedno-
aktówki Antoniego Czechowa, zaty-
tułowane „Niedźwiedź” i ”Oświad-
czyny”. Obie sztuki dowcipne i z polo-

tem opowiadają o stosunkach dam-
sko-męskich oraz wszelkich pery-
petiach z tego wynikających; Pań-
stwo Rzyscy odegrali je znakomicie, 
wywołując wśród publiczności salwy 
śmiechu. Za swe wysiłki zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. Państwo 
Rzyscy pokazali, że sztuka teatralna 
może bawić i zachwycać nawet na 
małej scenie i przy skromnej sceno-
grafii, wystarczy tylko odpowiedni 
przekaz i jego odbiór. Był to kolejny, z 
pewnością nie ostatni  pokaz tej 
wspaniałej pary.

O Chrzcie 
Mieszka I

W dniu 21  lutego 2017 roku w 
czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin odbyło się spotkanie 
podsumowujące wydarzenie zatytu-
łowane „Mesco Dux Poloniae Bapti-
zatur. Mieszko Książę Polski ochrzcił 
się”, które miało miejsce 24 września 
2016 roku. Widowisko zorganizo-
wane zostało przez Towarzystwo 
Miłośników Miasta i Gminy Barcin, 
Parafię pw. św. Jakuba Większego w 
Barcinie, Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Barcin, Miejski Dom Kultury w 
Barcinie oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Barcinie, w ramach 
partnerstwa lokalnego „Tradycja. 
Kultura. Nowoczesność”.  Wydarze-
nie zorganizowane zostało z okazji 
1050 rocznicy Chrztu Polski  i  było 
następnym w serii widowisk histo-
rycznych organizowanych na terenie 
naszego miasta. We wcześniejszych 
latach inscenizacje powiązane były 
ściśle z osobą św. Wojciecha, tym 
razem jednak, z okazji rocznicy, zde-
cydowano się na wydarzenia zwią-
zane z chrztem Polski. Widzowie 
mieli zatem okazję obejrzeć dwór 
Mieszka I, chwilę podjęcia decyzji o 
chrzcie, przygotowania, wreszcie 
samą ceremonię połączoną z zaślu-
binami z czeską księżniczką Dobra-
wą.  Podczas widowiska zaprezen-
towano także zebranym sceny z ów-

czesnego życia – min. tańce, gry 
plebejskie, walki wojów, przygoto-
wywanie żywności itd. Jak w po-
przednich latach, o atmosferę sprzed 
wieków zadbał zespół muzyki daw-
nej KliMagJa, Dodatkową atrakcją 
widowiska była wystawa laureatów 
konkursu plastycznego, którego 
tematem był chrzest Mieszka I. W 
przedsięwzięciu „Mesco Dux Polo-
niae Baptizatur. Mieszko Książę 
Polski ochrzcił się” wzięło udział 
ponad sto osób - wśród nich udział 
min.  członkowie Towarzystwa, 
uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Barcinie,  uczniowie 
szkół z Barcina i Mamlicza, dzieci ze 
świetlicy „Gąsienica”, oraz okoliczni 
rzemieślnicy, jak również osoby 
prywatne. Spotkanie w bibliotece 
było okazją dla podsumowania całoś-
ci projektu oraz złożenia podzięko-

wań wszystkim zaangażowanym w 
jego realizację – w tym sponsorom, 
bez których pomocy finansowej reali-
zacja widowiska byłaby niemożliwa. 
Każda osoba z rąk przewodniczącej 
Towarzystwa Teresy Kaczmarek 
otrzymała dyplom z podziękowa-
niami oraz broszurę „Mesco Dux 
Poloniae Baptizatur. Mieszko Książę 
Polski ochrzcił się”, dokumentującą 
planowanie, organizację oraz prze-
bieg widowiska. Podczas spotkania 
wyświetlono ponadto materiał filmo-
wy przygotowany przez Telewizję 
Lokalną Barcin z okazji widowiska; 
uświetnieniem spotkania był także 
koncert piosenek harcerskich w wy-
konaniu Barcińskiej Drużyny Harcer-
skiej. 

Olga Gralak-Ćwikła
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Zabytki Gminy Barcin
W 2017 roku w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin rozpoczęto 
nowy cykl, poświęcony zabytkom 
miasta i  gminy Barcin oraz gmin 
ościennych. Na pierwszym spotkaniu 
z cyklu, które miało miejsce w sty-
czniu, omówiono  zabytki mieszczące 
się w Barcinie i najbliższej okolicy . 
Kolejne spotkanie, które miało miej-
sce 1 marca, poświęcone zostało 
zabytkom leżącym na terenie gminy – 
w miejscowościach Piechcin, Młodo-
cin, Złotowo oraz Wapienno . Prele-
kcję poprowadziła Olga Gralak-Ćwik-
ła. W Piechcinie na uwagę zasługuje 
przed wszystkim wpisany do rejestru 
zabytków zespól pałacowy z 3 ćwier-
ci XIX wieku, należący niegdyś do 
rodziny Korytowskich. Okazały pałac, 
wzniesiony w stylu eklektycznym z 
elementami neorenesansu, otoczony 
jest zabudowaniami dworskimi oraz 
pozostałościami parku – obecnie 
mieszczą się tam biura gospodarstwa 
rolnego. Kolejnym ciekawym budyn-
kiem jest obecna siedziba ośrodka 
zdrowia – budowla wzniesiona na 
początku XX wieku, dawniej siedziba 
dyrektora pobliskiej kopalni wapie-
nia. Sama kopalnia również posiada 
swój zabytek – stojący w Wapiennie 
budynek zwany potocznie „pałacy-
kiem”, zbudowany w stylu eklektycz-
nym ok. 1900 roku, obecnie miesz-
czący pomieszczenia biurowe kopal-
ni. Kolejnym zabytkiem o którym 
warto wspomnieć jest pałac leżący w 

miejscowości Młodocin , który razem 
z otaczającym go parkiem krajo-
brazowym wpisany jest do rejestru 
zabytków.  Budynek, wzniesiony  w 
końcu XIX wieku w stylu eklektycz-
nym, pozostaje w rękach prywat-
nych; niegdyś zrujnowany,  w ostat-
nich latach został wyremontowany i 
mieści  obecnie restaurację oraz 
hotel. Odwiedzający Młodocin mogą 
się cieszyć jego pięknem jak również 
pospacerować po nieźle zachowa-
nym parku przypałacowym. Odmien-
ny los spotkał kolejny zabytek, o 
którym mówiono na spotkaniu – bu-
dynek mieszkalny z Złotowie. Wznie-
siony w I I poł. XIX wieku, obecnie 
chyli się ku ruinie i niestety nic nie 

wskazuje na to, aby miało się to zmie-
nić. Dzieli on los wielu zabytków na 
terenie całego kraju, na których reno-
wację ich właściciele  nie mają środ-
ków finansowych  - lub, co także się 
czadem zdarza – chęci. Kolejne spot-
kanie z cyklu poświęcone będzie za-
bytkom gminy Łabiszyn. Zapraszamy. 

Olga Gralak-Ćwikła

Opowieści o 

ul. Wyzwolenia
W 2017 roku w Bibliotece Publicz-

nej Miasta i Gminy Barcin kontynu-
owany jest rozpoczęty w 2016 roku 
cykl spotkań, powiązany z historią 
Barcina pod tytułem „Zajrzyj do bi-
blioteki powspominać” . Spotkania, 
organizowane zawsze w ostatni 
wtorek miesiąca,  przeprowadzane  
są w formie luźnej dyskusji między 
zgromadzonymi gośćmi, którzy 

dzielą się wspomnieniami i informa-
cjami. Pracownicy biblioteki służą 
jako moderatorzy dyskusji. W zesz-
łym roku  każde ze spotkań  poświę-
cone  było innemu zagadnieniu; w 
tym roku postanowiono skupić się na 
barcińskich ulicach. Jak dotąd w cyklu 
omówiono ul. 4 stycznia, 28 lutego 
zaś 2017 roku była mowa o ul. Wyzwo-
lenia. W czytelni biblioteki zasiadło 
kilkudziesięciu gości, w tym wielu 
dawnych bądź obecnych mieszkań-
ców ulicy bądź ulic przybocznych. 
Kilku z nich przyniosło własne zdjęcia 
lub dokumenty dotyczące instytucji, 

firm czy osób kiedyś tam zamieszka-
łych. Rozmowa toczyła się gładko – 
zebrani omawiali po kolei budynki 
stojące na ul. Wyzwolenia i wspomi-
nali ludzi, miejsca, sytuacje. Miłym 
akcentem był pokaz dokumentów 
Pana Stefana Skrzypczyka, który na-
wiązał do faktu istnienia na tej ulicy 
magistratu miejskiego. Następne 
spotkanie, zaplanowane na ostatni 
wtorek marca 2017 roku, poświęcone 
będzie ulicy Kościelnej. Już teraz 
serdecznie zapraszamy. 

Olga Gralak-Ćwikła

Najmłodsi artyści Gminy w bibliotece
15 marca 2017 roku z Bibliotece 

Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Artyści gminy prezentują”.  Tym 
razem na wystawie zaprezentowane 
zostały prace plastyczne najmło-
dszych barcińskich twórców – dzieci z 
Przedszkola nr 1 w Barcinie. Prace 
wykonane zostały przez dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat, podczas zajęć 
ogólnych oraz kółek plastycznych, na 
których realizowane są programy 
własne nauczycieli -  "Plastyczne 
inspiracje" pod kierunkiem Pani 
Danuty Pawlak oraz "Kraina wyobra-
źni" pod okiem Pani Beaty Gaczkow-
skiej. Obie panie zjawiły się na wer-
nisażu, aby opowiedzieć zebranym o 
swej pracy. W ramach zajęć dzieci 
wykonują prace o różnorodnej tema-
tyce, wykorzystują różne materiały, 
uczą się nowych technik plastycz-
nych. Tematyka warsztatów dobie-
rana jest stosownie do pór roku, 
przypadających świąt oraz zaintere-
sowań małych twórców, a ich głó-
wnym celem jest rozbudzanie i rozwi-
janie wrażliwości estetycznej oraz 
indywidualnych zdolności twórczych 
dzieci. Prace powstałe podczas zajęć 
zaprezentowane zostały w biblio-

tece – można tu zobaczyć dzieła wy-
konane w technikach m.in. rysowania 
kredą i pastelami, malowanie piórem 
i nitką, wydzieranka obrazkowa, wi-
traż papierowy, kalkowanie, frot-
tage, collage, "mokre w mokrym", 
modelowanie z plasteliny, upiększa-
nie form styropianowych oraz prace 
przestrzenne powstałe z wykorzys-
taniem materiału kreatywnego i przy-
rodniczego. Na wernisażu obecnych 
było także kilkoro dzieci uczestniczą-

cych w zajęciach. Chętnie pokazy-
wały swoje prace i mówiły o ulubio-
nych technikach. Panie Danuta i Bea-
ta oraz dzieci obecne na wernisażu 
otrzymali gromkie brawa, a mali ar-
tyści ponadto słodką niespodziankę 
Trzymamy kciuki za dalszy rozwój 
zdolności artystycznych małych 
twórców. 

Olga Gralak-Ćwikła

Kwiatek na 
Dzień Kobiet

W dniu święta wszystkich kobiet 
przybyli do Biblioteki Publicznej w 
Mamliczu chłopcy, aby wykonać 
kwiatki dla swoich mam. Dwóch Kac-
prów, Maksymilian, Oliwier i Filip 
świetnie sobie radzili z nożyczkami i 
kartkami papieru. Kwiatki z papieru 
wymagały od chłopców dokładności, 
szczególnie przy składaniu płatków 
w harmonijkę. Młodzi panowie oka-
zali się tak skrupulatni, że praca nie 
sprawiła im większych trudności. W 
trakcie warsztatów do męskiej społe-
czności dołączyła Julka. Julce w pracy 
troszkę pomagała mama Justyna. Ni-
kt nie powiedział, że wyłącznie chłop-  

cy mają monopol na wręczanie kwiat-
ki paniom. Jest to tak sympatyczny 
gest, że nieważne od jakiej płci zosta-
niemy obdarowane, od dziewczyn 
również będzie bardzo przyjemnie. 
Tak więc apeluję aby od czasu do 
czasu, wszyscy wszystkim, nie tylko 
od święta wręczyli kwiaty, zarówno 
te żywe jak i samodzielnie wykonane. 
Taki otrzymany kwiatek sprawi, że 
przez resztę dnia uśmiech będzie 
królował na naszej twarzy. W ramach 
cyklu zajęć „Mały artysta – bądź krea-
tywny” warsztaty dla dzieci „Kwiatek 
na Dzień Kobiet” przeprowadziła 
bibliotekarz Edyta Dypolt, wspierana 
przez wolontariuszkę Paulinę Torba – 
Górską. 

Edyta Dypolt
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Zabytki Gminy Barcin
W 2017 roku w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin rozpoczęto 
nowy cykl, poświęcony zabytkom 
miasta i  gminy Barcin oraz gmin 
ościennych. Na pierwszym spotkaniu 
z cyklu, które miało miejsce w sty-
czniu, omówiono  zabytki mieszczące 
się w Barcinie i najbliższej okolicy . 
Kolejne spotkanie, które miało miej-
sce 1 marca, poświęcone zostało 
zabytkom leżącym na terenie gminy – 
w miejscowościach Piechcin, Młodo-
cin, Złotowo oraz Wapienno . Prele-
kcję poprowadziła Olga Gralak-Ćwik-
ła. W Piechcinie na uwagę zasługuje 
przed wszystkim wpisany do rejestru 
zabytków zespól pałacowy z 3 ćwier-
ci XIX wieku, należący niegdyś do 
rodziny Korytowskich. Okazały pałac, 
wzniesiony w stylu eklektycznym z 
elementami neorenesansu, otoczony 
jest zabudowaniami dworskimi oraz 
pozostałościami parku – obecnie 
mieszczą się tam biura gospodarstwa 
rolnego. Kolejnym ciekawym budyn-
kiem jest obecna siedziba ośrodka 
zdrowia – budowla wzniesiona na 
początku XX wieku, dawniej siedziba 
dyrektora pobliskiej kopalni wapie-
nia. Sama kopalnia również posiada 
swój zabytek – stojący w Wapiennie 
budynek zwany potocznie „pałacy-
kiem”, zbudowany w stylu eklektycz-
nym ok. 1900 roku, obecnie miesz-
czący pomieszczenia biurowe kopal-
ni. Kolejnym zabytkiem o którym 
warto wspomnieć jest pałac leżący w 

miejscowości Młodocin , który razem 
z otaczającym go parkiem krajo-
brazowym wpisany jest do rejestru 
zabytków.  Budynek, wzniesiony  w 
końcu XIX wieku w stylu eklektycz-
nym, pozostaje w rękach prywat-
nych; niegdyś zrujnowany,  w ostat-
nich latach został wyremontowany i 
mieści  obecnie restaurację oraz 
hotel. Odwiedzający Młodocin mogą 
się cieszyć jego pięknem jak również 
pospacerować po nieźle zachowa-
nym parku przypałacowym. Odmien-
ny los spotkał kolejny zabytek, o 
którym mówiono na spotkaniu – bu-
dynek mieszkalny z Złotowie. Wznie-
siony w I I poł. XIX wieku, obecnie 
chyli się ku ruinie i niestety nic nie 

wskazuje na to, aby miało się to zmie-
nić. Dzieli on los wielu zabytków na 
terenie całego kraju, na których reno-
wację ich właściciele  nie mają środ-
ków finansowych  - lub, co także się 
czadem zdarza – chęci. Kolejne spot-
kanie z cyklu poświęcone będzie za-
bytkom gminy Łabiszyn. Zapraszamy. 

Olga Gralak-Ćwikła

Opowieści o 

ul. Wyzwolenia
W 2017 roku w Bibliotece Publicz-

nej Miasta i Gminy Barcin kontynu-
owany jest rozpoczęty w 2016 roku 
cykl spotkań, powiązany z historią 
Barcina pod tytułem „Zajrzyj do bi-
blioteki powspominać” . Spotkania, 
organizowane zawsze w ostatni 
wtorek miesiąca,  przeprowadzane  
są w formie luźnej dyskusji między 
zgromadzonymi gośćmi, którzy 

dzielą się wspomnieniami i informa-
cjami. Pracownicy biblioteki służą 
jako moderatorzy dyskusji. W zesz-
łym roku  każde ze spotkań  poświę-
cone  było innemu zagadnieniu; w 
tym roku postanowiono skupić się na 
barcińskich ulicach. Jak dotąd w cyklu 
omówiono ul. 4 stycznia, 28 lutego 
zaś 2017 roku była mowa o ul. Wyzwo-
lenia. W czytelni biblioteki zasiadło 
kilkudziesięciu gości, w tym wielu 
dawnych bądź obecnych mieszkań-
ców ulicy bądź ulic przybocznych. 
Kilku z nich przyniosło własne zdjęcia 
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Olga Gralak-Ćwikła

Najmłodsi artyści Gminy w bibliotece
15 marca 2017 roku z Bibliotece 
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cych w zajęciach. Chętnie pokazy-
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Olga Gralak-Ćwikła

Kwiatek na 
Dzień Kobiet

W dniu święta wszystkich kobiet 
przybyli do Biblioteki Publicznej w 
Mamliczu chłopcy, aby wykonać 
kwiatki dla swoich mam. Dwóch Kac-
prów, Maksymilian, Oliwier i Filip 
świetnie sobie radzili z nożyczkami i 
kartkami papieru. Kwiatki z papieru 
wymagały od chłopców dokładności, 
szczególnie przy składaniu płatków 
w harmonijkę. Młodzi panowie oka-
zali się tak skrupulatni, że praca nie 
sprawiła im większych trudności. W 
trakcie warsztatów do męskiej społe-
czności dołączyła Julka. Julce w pracy 
troszkę pomagała mama Justyna. Ni-
kt nie powiedział, że wyłącznie chłop-  

cy mają monopol na wręczanie kwiat-
ki paniom. Jest to tak sympatyczny 
gest, że nieważne od jakiej płci zosta-
niemy obdarowane, od dziewczyn 
również będzie bardzo przyjemnie. 
Tak więc apeluję aby od czasu do 
czasu, wszyscy wszystkim, nie tylko 
od święta wręczyli kwiaty, zarówno 
te żywe jak i samodzielnie wykonane. 
Taki otrzymany kwiatek sprawi, że 
przez resztę dnia uśmiech będzie 
królował na naszej twarzy. W ramach 
cyklu zajęć „Mały artysta – bądź krea-
tywny” warsztaty dla dzieci „Kwiatek 
na Dzień Kobiet” przeprowadziła 
bibliotekarz Edyta Dypolt, wspierana 
przez wolontariuszkę Paulinę Torba – 
Górską. 

Edyta Dypolt
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Wielkanocne zajączki i baranki
W siedzibie Biblioteki Publicznej 

filia Mamlicz w dniu 10 marca odbyły 
się warsztaty „Wielkanocne zajączki i 
baranki”. Spotkanie poprowadziła 
wolontariuszka biblioteki Pani Daria 
Słomkowska. Wśród mieszkańców 
Mamlicza i okolic zajęcia prowadzone 
przez Panią Darię cieszą się dużym 
zainteresowaniem. W piątkowe po-
południe frekwencja dopisała, w 
mamlickiej książnicy zebrało się 27 
osób. Dzieci wspierane przez rodzi-
ców tworzyły wielkanocne zajączki i 
baranki z wełny. Przybyłe mamusie 
oraz jedna babcia miały za zadanie 
przygotowanie wełnianych pompo-
nów. W tym czasie dzieci posilały się 
specjalnie dla nich przygotowanym 
poczęstunkiem. Gdy wełniane pom-
pony były gotowe chłopcy i dziew-
częta zabawili się w zwierzęcych 
fryzjerów. Operując odpowiednio 
nożyczkami strzygły pompony tak, 
aby uformować zgrabne kulki. Nastę-
pnie dodawały drobne elementy z 
filcu, czarne mordki dla baranków 
oraz różowo-szare uszy zajączkom. 
Dla zwierzaków nie zabrakło także 
plastikowych oczek i wąsików z żyłki. 
W ramach cyklu zajęć „Sztuka łączy 
pokolenia” marcowe warsztaty zos-
tały zorganizowane wspólnie przez 
Bibliotekę Publiczną filia Mamlicz i 
Świetl icę M D K  w Mamliczu.  Dla 
uczestników zajęć jest to wspaniała 
okazja do integracji wielopokole-
niowej oraz kreatywnego spędzenia 
wolnego czasu.

         
Edyta Dypolt

Kot kameleon
W dniu 28 lutego 2017 roku w 

bibliotece w Mamliczu odbyło się 
kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dzieci. Tym razem 
młodzi czytelnicy wraz z bibliote-
karzem omawiali książkę Joanny 
Wachowiak „Kot kameleon”. Książka 
opowiada o dziewczynce Natalii, któ-
ra spędza kilka dni u babci zielarki. 
Mała bohaterka nie jest tym faktem 
zachwycona, tym bardziej, że nie ma 
tam zbyt wiele atrakcji .  W domu 
babci nie ma telewizora i komputera, 
które dotychczas pełniły główną 
rozrywkę dziewczynki. W pobliżu nie 
mieszkają również rówieśnicy, z któ-
rymi mogłaby się pobawić. Jakby 
nieszczęść było mało tata pomylił 
torby i  spakowane przez Natalię 
zabawki odjechały razem z nim. 
Bohaterka zmuszona jest spędzić ten 
czas tylko z babcią i jej kotem Ble-
kotem, którego nie darzy sympatią, 
zresztą z wzajemnością. Natalia jest 
zrozpaczona, aż do czasu odkrycia 
skarbów na strychu. Można tam 
natknąć się na stare fotografie rodzi-
nne oraz stroje i kapelusze, które 
można przymierzać do woli. Natalia 
znajduje  także rzeczy należące 
dawniej do jej mamy, wśród nich 
zapodziało się kolorowe szkiełko z 
witrażowej lampy. Kolorowe szkiełko 
przenosi  widza w czarodziejski, 
bajkowy świat wyobraźni. Zależnie 
od koloru można było zobaczyć za 
oknem co innego. Przez szkiełko 
czerwone widoczne były wulkany z 
gigantycznymi lizakami, przez nie-
bieskie – góry i rybi chór, przez zie-
lone – morze oraz dwugłowego smo-
ka, natomiast przez żółte - ukwieconą 
łąkę z balonami. Mimo, że sceneria 
wciąż się zmieniała, to jednak jedna 
rzecz była wciąż taka sama. Za każ-
dym razem ukazywał się dziewczyn-
ce ten sam tajemniczy kot, który 
zmieniał kolor jak kameleon. Osoby 
chcące poznać dalszą historię przy-
gód Natalii, gorąco zachęcam do 
przeczytania lektury. Kto wie, może 
Natalia spotka kota kameleona w 
rzeczywistości? Czy będzie to magicz-

ny kot? Czy Natalia jest zwykłą, czy 
niezwykłą dziewczynką? Czy kot Ble-
kot zaprzyjaźni się z Natalią i kotem 
kameleonem? Te odpowiedzi znaj-
dziemy w książce Joanny Wacho-
wiak. Po przeczytaniu „Kota kame-
leona” nie zapomnijmy zwiedzić 
zakamarki i strychy naszych domów, 
kto wie co tam znajdziemy.

         
Edyta Dypolt
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Z NASZEJ POCZTY

dokończenie na str. 29

Na Międzynarodowy Dzień Kobiet 2017
Dziś Dzień Kobiet mocium Panie. 
Czy masz kwiatek zacny Panie ?
Nie mam kwiatka wierszyk mam
dla miłych i pięknych Pań.
A co piszesz w tym wierszyku ?
żeby były na świeczniku
w domu, w rządzie i kościele.
A to z Ciebie niezłe ziele;
aby służyło Im zdrowie 
i co tylko życzą sobie,
by się zawsze Im spełniło.
No to życzysz Im nie mało.
To życz Im tego samego
ode mnie nieznajomego.

R. Pisz

/

Gra symulacyjna 
„Klasa z klasą”

8 marca 2017 r. pani Monika Łago-
wska z Goethe-Institut w Warszawie 
przeprowadziła w naszej szkole grę 
edukacyjną „Klasa z klasą", w której 
wzięli udział uczestnicy projektu 
„Niemiecki ma klasę". Uczniowie 
klasy II e przenieśli się do Szkoły nr 99 
w Złotej Górze i wcielili się w rolę 
dyrekcji, rady rodziców, nauczycieli 
oraz uczniów, by wspólnie rozwiązać 
problem braku sklepiku szkolnego. 
Rodzice oraz uczniowie byli zgodni - 
sklep w szkole jest potrzebny. Gra 
„Klasa z klasą" była przeprowadzona 
w języku polskim z elementami języka 
niemieckiego. Głównym celem gry 
było uwrażliwienie młodzieży na zna-
czenie partycypacji w życiu szkoły. 
Uczniowie mieli możliwość doskona-
lenia umiejętności dyskutowania, 
argumentowania oraz podejmowa-
nia decyzji. Udział w grze był dla ucz-
niów nie tylko ciekawym doświad-
czeniem, lecz także dobrą zabawą, 
podczas której poszerzyli oni zakres 
słownictwa z języka niemieckiego. 

                           

                                                                                        
Anna Kończal -  opiekun projektu                                                            

Głosuj na 
„Kolorowy
  zakątek”

Głosuj na projekt barcińskiego 
Stowarzyszenia „Otwarte Umysły" 
pt. „Kolorowy zakątek”. Projekt obej-
muje przede wszystkim przygoto-
wanie i wyposażenie pomieszczenia - 
Sali Doświadczeń Świata. Chcemy 
stworzyć miejsce kolorowe i przes-
trzenne, wyposażone w specjali-
styczny sprzęt,  w którym każde 
niepełnosprawne dziecko będzie 
mogło, wykorzystując wiele zmy-
słów, poznawać świat! Liczymy na 
Państwa głosy!
      Na ten projekt możesz głosować 
w następujących sklepach: Tesco Bar-
cin, ul. Pakoska 3,  Tesco Łabiszyn, ul. 
Wspólna 6, Tesco Żnin, ul. Mickie-
wicza 4a

Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gminy Barcin w Szachach

2 8 . 0 2 . 2 0 1 7  r .  w  b a r c i ń s k i e j 
książnicy swoje święto mieli pasjo-
naci „królewskiej gry”, jaką są szachy. 
Zawodnicy z całej gminy rywalizowali 
w V I  Mistrzostwach Szkół Gminy 
Barcin w Szachach. Dwudziestu 
dziewięciu zawodników, podzielo-
nych na kategorie wiekowe rywalizo-
wało w pięciu grupach. W najliczniej-
szej siedemnastoosobowej na dy-
stansie siedmiu rund swoje pojedynki 
rozgrywali gimnazjaliści. Tutaj najle-
pszym okazał się Jakub Tański, który z 
kompletem 7 punktów wyprzedził 
Jacka Zakrzewskiego - 5 punktów (ty-
tuł wicemistrza) i Bartosza Sulec-
kiego - 4 punkty (zdobywca trzeciego 
miejsca). Cała trójka to reprezentanci 
barcińskiego gimnazjum. Wśród dzie-
wcząt zwyciężyła Julia Maciejewska, 

która wyprzedziła swoje koleżanki ze 
szkoły - Wiktorię Becmer oraz Sabinę 
Kołaczyk (wszystkie Gimnazjum nr 1 
w Barcinie). W trzeciej i czwartej gru-
pie rywalizowali uczniowie szkół pod-
stawowych. Tutaj najlepszym okazał 
się Wiktor Tański (SP 2 Barcin), który 
podobnie jak brat wygrał wszystkie 
pojedynki. Na drugim miejscu upla-
sował się Kacper Sulecki (SP Mam-
licz), zdobywca 6 punktów. Trzecie 
miejsce zajął Jan Wolski (SP 2 Barcin),  
zdobywca 4,5 punkta. Wśród dziew-
cząt najlepsza okazała się Nicola 
Moritz - 4 punkty, przed Aleksandrą 
Kwaśnik  -  3 ,5  punkta (obie  S P  2 
Barcin) i Natalią Cieslik - 2 punkty (SP 
Mamlicz). Najwięcej emocji było w 
ostatniej grupie, gdzie rywalizowali 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych. Najlepszy okazał się Marek 

Wróblewski - 5 punktów. Drugie miej-
sce zajął Filip Andler - 4,5 punkta, a 
trzecie Iwona Kaczmarczyk - 3,5 pun-
kta. Wszyscy ww. reprezentowali 
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie. 
Nagrodę specjalną otrzymał Grze-
gorz Tański najmłodszy uczestnik 
zawodów, zdobywca 2,5 punkta. 
Każdy z uczestników otrzymał słodki 
poczęstunek oraz upominek, nato-
miast najlepsi w swoich kategoriach 
wiekowych medale oraz nagrody 
rzeczowe. Fundatorami nagród dla 
uczestników byli: p. Janusz Wojtko-
wiak, p. Rafał Rydlewski, p. Hubert 
Łukomski oraz firma IMAGO. Zawody 
zorganizowały: Młodzieżowa Rada 
Gminy, Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Barcin oraz Gimnazjum nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 
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Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gminy Barcin w Szachach
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Awans 2017
W  p i ą t e k ,  1 0 . 0 3 . 2 0 1 7  r o k u  w 

Żnińskim Domu Kultury odbyły się 
eliminacje powiatowe Kujawsko - 
Pomorskiego Festiwalu Piosenki 
„Awans - 2017" i Kujawsko - Pomor-
skiego Młodzieżowego Przeglądu 
Piosenki „Debiut 2017". W zmaga-
niach uczestniczyli przedstawiciele 
20 placówek z terenu powiatu. Udział 
w nich wzięły również trzy uczennice 
naszej szkoły: Julia Bronk z klasy III e, 
Daria Klecha z II e oraz Olga Gwizdała 
z III c. Wszystkie trzy reprezentantki 
naszej szkoły wystąpiły świetnie. Po 
wysłuchaniu prezentacji konkur-
sowych 55 solistów, 2 duetów i 3 
zespołów wokalnych jury w składzie: 
Roman Fieberg (Kujawsko - Pomor-
skie Centrum Kultury w Bydgoszczy), 
Michalina Kontowicz i  Piotr Pryka 
przyznało nagrody i wyróżnienia w 4 
kategoriach wiekowych. W kategorii 
wiekowej 14-16 lat Daria Klecha za 
wykonanie piosenki „Tańczące 

Eurydyki" zajęła I I miejsce, a Olga 
Gwizdała otrzymała I nagrodę za 
wykonanie utworu „Wariatka". Obie 
dziewczyny otrzymały zaproszenie 
do udziału w wojewódzkim etapie 
konkursu, który odbędzie się 22 
kwietnia  w Żninie.  Gratulujemy 
wszystkim uczestniczkom oraz ich 
opiekunkom, p. Agnieszce Korzem-
pie oraz p. Katarzynie Tomali. Trzyma-
my kciuki!

Geo - Planeta

Uczniowie naszego gimnazjum i 
liceum wzięli udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Geograficznym „Geo - 
Planeta" . Konkurs miał na celu upo-
wszechnianie wśród młodzieży wie-
dzy z zakresu geografii Polski i świata. 
Test konkursowy składał się z dwóch 
części: pytań z zakresu znajomości 
geografii Polski i świata oraz zwięzłej 
części opisowej na podany temat. W 
kategorii liceum dyplom za bardzo 
dobry wynik w konkursie uzyskał 
Mikołaj Ratajczak z klasy II LO. Kata-
rzyna Pacanowska z klasy III LO uzy-
skała dyplom uznania. W kategorii 
gimnazjum dyplom na bardzo dobry 
wynik otrzymał Jakub Dreżewski z III 
c, wyróżnienia otrzymały: Katarzyna 
Cudo z III d i Adrianna Bartoś z III e. 
Dyplom uznania otrzymała Paulina 
Małodzińska z III d. Gratulujemy!

Jakub Tański II 
szachista w powiecie

10.03.2017 r. w Miejskim Ośrodku 
Sportu w Żninie rozegrano Indywi-
dualne Mistrzostwa Powiatu Żniń-
skiego Szkół Gimnazjalnych w Sza-
chach. Przy szachownicach zasiadło 
27 zawodników i 8 zawodniczek ze 
Żnina, Barcina, Bożejewic i Gąsawy. 
Naszą szkołę reprezentowało 10 ucz-
niów. Mistrzostwa rozgrywano sys-
temem szwajcarskim na dystansie 
s iedmiu rund.  Wśród chłopców 
pierwsze miejsce (tak, jak rok temu) 
zajął Borys Paliwoda z Zespołu Publi-
cznych Szkół nr 1 w Żninie. Drugie 
miejsce należy do Jakuba Tańskiego z 
Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Na najniż-
szym stopniu podium turniej zakoń-
czył Jakub Grochowalski z Zespołu 
Publicznych Szkół nr 1 w Żninie. Tuż za 
podium na czwartym miejscu uplaso-
wał się Mateusz Kieca – uczeń barciń-
skiego gimnazjum. Najwięcej emocji 
było w rywalizacji dziewcząt, gdzie 
zawodniczki rywalizowały w 

systemie kołowym. Pierwsze dwie 
zawodniczki uzyskały ten sam wynik 
(6 punktów) i o tytule mistrzowskim 
zadecydował tzw. system Buchholza. 
W wyniku tego mistrzynią powiatu 
została Ewa Zaroda z Zespołu Publi-
cznych Szkół nr 1 w Żninie. Tytuł wice-
mistrzyni powiatu uzyskała Julia Ma-
ciejewska z Gimnazjum nr 1 w Bar-
cinie. Na trzecim miejscu uplasowała 
się Alicja Stanula z Zespołu Szkół 
Niepublicznych w Bożejewicach. Ty-
dzień wcześniej odbyła się XIX Kuja-
wsko – Pomorska Gimnazjada w Sza-
chach. Tutaj nasi zawodnicy w skła-
dzie Jakub Tański, Jacek Zakrzewski, 
Jan Drzażdżyński, Julia Maciejewska i 
Wiktoria Becmer zajęli XIV miejsce w 
województwie. Indywidualnie Jakub 
Tański był 5 na swojej szachownicy, 
Julia - 39, Jan - 51, Jacek - 59, a Wikto-
ria 64.

Najwyższe miejsce w 
historii Gimnazjum

P o  z d o b y c i u  t y t u ł u  M i s t r z a 
Powiatu, reprezentanci Gimnazjum 
nr 1 im. H. Sienkiewicza w Barcinie 16 
marca udali się do Gimnazjum nr 8 
Sportowego w Bydgoszczy ,  na 
ćwierćfinał wojewódzki. Gospodarze 
byli zdecydowanymi faworytami, 
gdyż w ubiegłym roku zdobyli sreb-
rne medale w województwie. Chłop-
cy z naszej szkoły zmierzyli się naj-
pierw w półfinale z rówieśnikami z 
Gimnazjum w Więcborku, pokonując 
rywali 26:13 i tym samym awansując 
do finału. O pierwsze miejsce nasi 
uczniowie rywalizowali z chłopcami z 
G imnazjum nr  8  Sportowego w 
Bydgoszczy. Spotkanie zakończyło 
się zasłużonym, wysokim zwycięs-
twem gospodarzy 91:20. Nasz zespół 
zajął 2 miejsce w ćwierćfinale woje-
wódzkim i ostatecznie uplasował się 
na 6 pozycji w XIX Kujawsko-Pomor-
skiej Gimnazjadzie w Koszykówce 
Chłopców. Jest to najwyższe miejsce 

w historii rozgrywek gimnazjalnych w 
tej dyscyplinie. Reprezentanci nasze-
go gimnazjum wystąpili w składzie: 
Szymon Zeidler, Borys Skowroński, 
Mikołaj Jabłkowski, Dariusz Kru-
szyna, Michał Pilarski, Hubert Cisze-
wski, Kacper Broniszewski, Michał 
Najsztub, Klaudiusz Ciesielski, Bartło-
miej Jakubczyk, Wiktor Musik, Mate-
usz Tafelski. Do zawodów przygo-
tował chłopców p. Jacek Jordano-
wski. Gratulujemy!

Zespół redakcyjny:
Iwona Kaczmarczyk,   
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc, 
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak
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Nocna strona szkoły
Ostatnio (24.02.2017 r.) zorganizo-

waliśmy spotkanie klasowe w szkole. 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczaj-
nego, gdyby nie to, że zostaliśmy w 
niej do samego rana!  Naszymi opie-
kunkami była pani Marlena Korgul 
(wychowawczyni) oraz pani Agniesz-
ka Korzempa. Celem spotkania była 
większa integracja klasy i zmotywo-
wanie do wspólnego działania. O 
godzinie 19:00 spotkaliśmy się w 
naszej Sali - 23. Bardzo szybko prze-
prowadziliśmy akcję pod żartobliwie 
brzmiącą nazwą „wicie gniazda". 
Wynieśliśmy z klasy ławki i krzesła, by 
porozkładać materace, na których 
mogliśmy później spać. Na wstępie 
omówil iśmy regulamin naszego 
spotkania, a już później gwarno było 
od żartów i  rozmów. O godzinie 
20:00 postanowiliśmy wybrać się na 
pizzę do pobliskiego „Abruzzo". Całą 
klasą usiedliśmy przy jednym stole i 
wspólnie zjedliśmy kolację do syta. 
Energia, którą zyskaliśmy po posiłku, 
wcale nie została spożytkowana na 
trawienie. Przy naszym biesiadnym 
stole było tak gwarno, że żadna włos-
ka rodzina nie mogłaby się za nas 

powstydzić  W wesołych nastrojach 
powędrowaliśmy do szkoły, a chwilę 
później graliśmy zacięty mecz w 
siatkówkę. Towarzyszyła nam przy 
tym muzyka i dużo dobrego nastroju. 
Tej nocy było gwarno i wesoło, szcze-
gólnie w czasie zabaw integracyj-
nych, przy których świetnie się bawi-
liśmy. Niestety podczas gry w Mafię, 

trzykrotnie to właśnie ona zwycię-
żyła. Nie brakowało nawet łez ze  
śmiechu. Podczas leżakowania pani 
włączyła film „Wiek Adaline", który 
był bardzo ciekawy. O 3:00 rozpo-
częła się cisza nocna. Część osób 
poszła spać, a inni nadal zacięcie 
prowadzili  tzw. „nocne Polaków 
rozmowy”. O 5:00 wychowawczyni 
pomogła otworzyć nam oczy, włą-
czając na cały regulator piosenkę 
„Radość o poranku". Kiedy z głoś-
ników usłyszeliśmy „Jak dobrze 
wstać skoro świt…", wcale nie byli-
śmy tacy radośni. Szybko jednak sta-
nęliśmy na nogi i udało się uporzą-
dkować naszą klasę. Następnie poże-
gnaliśmy się i opuściliśmy szkolne mu-
ry, by znów do nich wrócić w ponie-
działek. Sądzę, że „nocka” pomogła 
nam się zintegrować. Chętniej rozma-
wiamy i spotykamy się ze sobą. Mamy 
więcej wspólnych tematów. Było 
bardzo ciekawie, a co najważniejsze 
świetnie się bawiliśmy. Może nawet 
trochę inaczej patrzymy na szkołę, 
zobaczyliśmy ją przecież w innej od-
słonie – nocnej. Oby było więcej ta-
kich spotkań jak to. 

Nowy rozdział
24.02.2017 r. odbyło się spot-kanie 

klasowe, podczas którego uczniowie 
klasy II e wraz z wychowawcą p. Anną 
Kończal wczuli się w rolę ekipy re-
montowej i odnawiali salę lekcyjną, w 
ramach projektu „Niemiecki ma kla-
sę". Drugoklasiści mieli za zadanie 
pomalować ściany i ławki. W czasie 
malowania okazało się, że kolor, któ-
ry pojawił się na ścianie nie był tym, 
którego oczekiwali. Rada na przy-
szłość: nie ufaj barwie z pudełka :) Na 
szczęście z pomocą przyszła nasza 
wychowawczyni, mająca w zanadrzu 
dodatkowy kolor, który okazał się 
perfekcyjnym do tej sali. Trafiona 
barwa dodała młodzieży zapału do 
pracy, dzięki czemu na ścianach po-
jawiły  s ię  kolorowe kredki  oraz 
trójkolorowy pasek symbolizujący 

flagę Niemiec. Podczas spotkania 
uczniowie zintegrowali  s ię oraz 
doznali uczucia ciężkiej pracy, co nie 
przeszkodziło w tym, aby się dobrze 
bawić. Ta klasa rozpoczyna teraz no-
wy rozdział!

     Zuzanna Jaskuła, Wiktoria 
Wojciechowska - klasa II e

Wiosna, wiosna…

ach! To Ty…
Pierwszy dzień wiosny w naszej 

szkole przywitaliśmy pracowicie, z 
humorem, refleksyjnie i charytaty-
wnie. Już po raz drugi, chcąc pokazać 
naszą solidarność z osobami z Zespo-
łem Downa, ubraliśmy różne, koloro-
we skarpetki. 21.marca to Światowy 
Dzień Zespołu Downa, data, która nie 
tylko patronuje rozpoczynającej się 
wiośnie, ale również narodzinom 
ludzi niezwykłych. Z tej okazji społe-
czność naszej szkoły włącza się w 
propagowanie praw, dobra ludzi z tą 
wadą genetyczną oraz integruje się z 
nimi. Tradycyjnie już władzę w szkole 
od Dyrekcji przejęli uczniowie. To w 
ich imieniu symboliczny klucz do wrót 

dokończenie na str. 15

gimnazjum odebrali Królowa Paulina 
Małodzińska z I I I  d i  Król Wiktor 
Ratajczak z klasy III b wraz z dworem 
królewskim. Każda klasa otrzymała 
od pary królewskiej słodką niespo-
dziankę a najpiękniej  przebrani 
zasłużyli na tabliczkę czekolady. Na 6 
i 7 godzinie lekcyjnej klasy liceum i 
sportowe gimnazjum rozegrały mecz 
charytatywny w pi łkę  nożną ,  z 
którego dochód przekazaliśmy na 
pomoc Wiktorowi Lewandowskiemu 
z Zespołu Szkół Niepublicznych w 
Piechcinie.

                                                                                            
Hanna Grobelska
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Pojedynek na pióra
17. marca 2017 roku odbyła się 

kolejna edycja konkursu ortografi-
cznego pod nazwą „Szkolny Mistrz 
Ortografii 2017". Celem konkursu jest 
przede wszystkim utrwalenie znajo-
mości zasad ortograficznych, a także 
k s z t a ł t o w a n i e  w ś r ó d  u c z n i ó w 
nawyku posługiwania się poprawną 
polszczyzną i rozbudzenie wrażliwo-
ści językowej. Na wyróżnienie zasłu-
gują osoby, które świetnie poradziły 
sobie z zasuwką, jarzmem czy rozża-
rzeniem. Są to: 

- Kacper Ławiński z klasy II b,
- Natalia Tworkowska z klasy III b,
- Karol Kaśków z klasy III d,
- Marcelina Zetler z klasy III b,
- Jakub Dreżewski z klasy III c.

Zasady konkursu są jednak jasne, 
bowiem MISTRZ może być tylko je-
den! Miło mi poinformować, że tytuł 
„Szkolnego Mistrza Ortografii 2017" 
zdobyła uczennica klasy II b 

- Amelia Woźniak. 

Serdeczne gratulacje! Tegoroczna 
zwyciężczyni wraz z wymienionymi 
uczniami będzie reprezentować 
naszą szkołę na VI Wielkim Konkursie 
Ortograficznym organizowanym 
przez Zespół Szkół Niepublicznych w 
Piechcinie, który odbędzie się już 30. 
marca. Trzymamy kciuki! Poniżej 
przedstawiam tekst, z którym musieli 
zmierzyć się tegoroczni uczestnicy 
konkursu. Któż z nas nie ma kło-
potów z okrutną ortografią? Niewielu 
jest takich, którzy bezbłędnie i bez 
wahania zapisują równe rzędy trud-
nych wyrazów. Nie każdy daje sobie 
r a d ę  z  h o d o w l ą  h i a c y n t ó w , 
półmiskiem homarów i próchnicą 
zębów. A cóż dopiero, kiedy trzeba 
odróżnić lód od ludu albo Jerzego od 
jeża! Tu się nie da działać pochopnie, 
bo można się srodze zawieść. Wów-
czas okaże się, że nie mamy pojęcia o 
zasuwce i historii Rzeczpospolitej 
Polskiej. Kto bezgranicznie wierzy w 
swoją intuicję i nie korzysta ze słow-
ników, nie poradzi sobie również z 
hamowaniem, chaosem i próchnem. 

W zeszytach do historii rzadko można 
spotkać poprawne jarzmo niewoli, 
chlubne zwycięstwo czy okrutnego 
wroga. Podczas pisania charakte-
rystyk i  postac i  mamy poważne 
kłopoty z chytrością, tchórzostwem i 
wyrachowaniem. Niejeden zapyta, 
czy nie dałoby się uprościć zapisu 
takiego rozżarzenia czy pszczelarza. 
Otóż nie, bo takie zmiany spowodo-
wałyby nie tylko bałagan w ortografii 
polskiej, ale i w gramatyce history-
cznej. Fakt, że ż wymienia się na g i z, a 
ó na o, a i e, wynika ze zjawisk, jakie 
dokonywały się w polszczyźnie przez 
wiele wieków. Głoski niewymienne 
zaś świadczą o tym, że niegdyś wiele 
wyrazów zapisywało się inaczej niż 
dzisiaj. Dotyczy to np. córki, jaskółki i 
próżności, które w języku dawnych 
Polaków miały inną ortografię. Jeśli 
ciąży ci  nasza pisownia, niechże 
podtrzyma cię na duchu taka oto 
myśl: "Bądź dumny, gdyż dźwigasz 
brzemię setek lat rozwoju języka 
polskiego". 

                                Marlena Korgul

Adrianna Bartoś  
z tytułem Laureata

Konkursy kuratoryjne od lat są 
wyzwaniem dla naszych uczniów. 
Przejście kolejnych etapów - od szko-
lnego, poprzez rejonowy do woje-
wódzkiego - to próba nie tylko możli-
wości intelektualnych, ale także sił 
fizycznych, wytrwałości w pokony-
waniu zmęczenia przez długie tygo-
dnie i miesiące. Nie każdego na takie 
poświęcenie stać, bo łączenie co-
dziennych obowiązków z dodatko-
wymi wymaga nie lada sztuki. Ada 
Bartoś - uczennica klasy III e naszego 
gimnazjum jest jedną z tych osób, 
które podjęły się tego trudnego wyz-
wania. W ubiegłym roku, kiedy wyma-
gane progi procentowe na kolejnych 
etapach wynosiły: szkoła - 65%, rejon - 
75%, województwo - 75% uczennica 
osiągnęła „rejon”. W tym roku wyma-
gania mocno zaostrzono: szkoła - 
80%, rejon - 85%, a województwo - 
90%! Testy na każdym z etapów były 
bardzo trudne. Zestawy lektur do 
przeczytania niełatwe ze względu na 

ich interpretację. Dla Ady to były ko-
lejne wyzwania, do których podcho-
dziła z autentycznym entuzjazmem. 
Swoją pracowitością wręcz zawsty-
dza innych. Nie liczyła godzin spędzo-
nych na lekturze, czytaniu opraco-
wań, ślęczeniu nad gramatyką, czy 
zgłębianiu wiedzy o kulturze. Wysiłek 
został doceniony – Adrianna została 
Laureatką Kuratoryjnego Konkursu z 
Języka Polskiego w roku szkolnym 
2016/17. Ostatni - wojewódzki etap 
konkursu był tak trudny, że nikt nie 
osiągnął wymaganych 90%. Zgodnie z 
procedurami tytuł laureata przyzna-
no 15 uczestnikom konkursu, którzy 
zdobyli najlepsze wyniki. W tym gro-
nie znalazła się Ada. Ten sukces zwal-
nia ją z obowiązku pisania testu 
gimnazjalnego z języka polskiego (w 
części humanistycznej). Jak by tego 
było mało, startowała także w kon-
kursie z matematyki. Na etapie rejo-
nowym zdobyła 100%, a na woje-
wódzkim została Finalistką.

Jakub Dreżewski nasz Mistrz
„Człowiek, który buduje swój 

wizerunek ciężką pracą jest zawsze 
więcej wart niż ten, który ubiera się w 
tysiące pięknych słów" - to słowa mis-
trza sztuk walki pochodzenia chiń-
skiego Bruce'a Lee. My też mamy w 
szkole najprawdziwszego mistrza - 
jest nim uczeń klasy III c Jakub Dre-
żewski. Dlaczego mistrz? Kilka dni te-
mu treningi Kuby związane z ciągłym 
rozwiązywaniem zadań z fizyki zos-
tały nagrodzone. Jakub został Lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu 
Kuratora z Fizyki. Nie było to takie 
łatwe. Oprócz ciągłej  pracy nad 
zagadnieniami z fizyki, Jakub, by być 
w gronie  na j lepszych,  mus ia ł  z 
sukcesem przejść  etap szkolny 
konkursu, potem rejonowy, a w finale 
w o j e w ó d z k i m  z d o b y ć  a ż  9 0 % 
punktów (wg regulaminów obowią- 

zujących od tego roku). I nie napiszę 
tu, że mu się to udało, tylko, że sobie 
to sumiennie wypracował! Jakub jest 
też ubiegłorocznym Laureatem Kon-
kursu Kuratora z Języka Angielskie-
go, do którego przygotowała go p. 
Alicja Huszcza. Powyższymi zwycię-
stwami, nasz podwójny Laureat, 
zapewnił  sobie 100% punktów z 
egzaminów z języka angielskiego i z 
przedmiotów przyrodniczych - nie 
będzie ich wcale pisał! Kuba ma też 
zapewnione przyjęcie do wybranej 
przez siebie szkoły ponadgimna-
zjalnej, chociaż mam nadzieję, że 
wybierze nasze barcińskie liceum. 
Jakubowi, z którym mam przyjem-
ność pracować podczas lekcji fizyki i 
zajęć dodatkowych z tego przed-
miotu od pierwszej klasy gimnazjum 
życzę, by spełniały się jego marzenia!  

Kuba, z Twoją mądrością, praco-
witością, skromnością i konsekwen-
cją w dążeniu do celu z pewnością nie 
będzie to trudne! 

                                                                                                          
Agata Wojciechowska

Mamy Laureata wojewódzkiego etapu Olimpiady Historycznej!

Wojewódzki etap czwartej edycji 
ogólnopolskiego konkursu history-
cznego „Olimpiada Solidarności. 
D w i e  d e k a d y  h i s t o r i i " ,  o r g a n i -
zowanego przez Fundację Centrum 
Solidarności odbył się 15 marca w 
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 
Zwyciężył Szymon Smaruj z II klasy 
naszego liceum - uzyskując tytuł 
Laureata. Razem z uczniami I Liceum 
Ogólnokształcącego im. C. K. Nor-
wida w Bydgoszczy, którzy zajęli 2 i 3 
miejsce będzie reprezentować nasz 
region w finale rywalizacji we Wro-
cławiu. W tej olimpiadzie brał ró-
wnież udział Mikołaj Ratajczak 

(uczeń LO) zdobywając tytuł Finalisty 
tego etapu. Opiekunem merytory-
cznym uczniów jest p. Grażyna Sudoł. 
Ogólnopolski konkurs ma na celu 
upowszechnienie wiedzy history-
cznej o Polsce lat 1970 -  1990. W 
etapie szkolnym oraz wojewódzkim 
uczniowie rywalizowali ze sobą indy-
widualnie, rozwiązując test wielo-
krotnego wyboru. Do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowało się i do 
testu przystąpiło 40 uczniów z 23 
szkół ponadgimnazjalnych. Trzech 
naj lepszych uczniów z każdego 
regionu stworzy jedną drużynę. W 
części finałowej zmierzy się 16 trzyo-
sobowych zespołów, które będą 
walczyć o wygraną. Drużyny woje-
wódzkie zostaną w nagrodę zapro-
szone na wizytę studyjną i integra-
cyjną do Gdańska, której celem bę-
dzie poznanie miejsc związanych z 
historią Solidarności. Finał konkursu 
odbędzie się w czerwcu. Opiekunem 
drużyny wojewódzkiej będzie p. Gra-
żyna Sudoł. Na najlepszych czekają 
indeksy na uczelnie wyższe, stypen-
dia naukowe oraz bony na publikacje 
Instytutu Pamięci Narodowej. Gratu-
lujemy!
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Polaków miały inną ortografię. Jeśli 
ciąży ci  nasza pisownia, niechże 
podtrzyma cię na duchu taka oto 
myśl: "Bądź dumny, gdyż dźwigasz 
brzemię setek lat rozwoju języka 
polskiego". 

                                Marlena Korgul

Adrianna Bartoś  
z tytułem Laureata

Konkursy kuratoryjne od lat są 
wyzwaniem dla naszych uczniów. 
Przejście kolejnych etapów - od szko-
lnego, poprzez rejonowy do woje-
wódzkiego - to próba nie tylko możli-
wości intelektualnych, ale także sił 
fizycznych, wytrwałości w pokony-
waniu zmęczenia przez długie tygo-
dnie i miesiące. Nie każdego na takie 
poświęcenie stać, bo łączenie co-
dziennych obowiązków z dodatko-
wymi wymaga nie lada sztuki. Ada 
Bartoś - uczennica klasy III e naszego 
gimnazjum jest jedną z tych osób, 
które podjęły się tego trudnego wyz-
wania. W ubiegłym roku, kiedy wyma-
gane progi procentowe na kolejnych 
etapach wynosiły: szkoła - 65%, rejon - 
75%, województwo - 75% uczennica 
osiągnęła „rejon”. W tym roku wyma-
gania mocno zaostrzono: szkoła - 
80%, rejon - 85%, a województwo - 
90%! Testy na każdym z etapów były 
bardzo trudne. Zestawy lektur do 
przeczytania niełatwe ze względu na 

ich interpretację. Dla Ady to były ko-
lejne wyzwania, do których podcho-
dziła z autentycznym entuzjazmem. 
Swoją pracowitością wręcz zawsty-
dza innych. Nie liczyła godzin spędzo-
nych na lekturze, czytaniu opraco-
wań, ślęczeniu nad gramatyką, czy 
zgłębianiu wiedzy o kulturze. Wysiłek 
został doceniony – Adrianna została 
Laureatką Kuratoryjnego Konkursu z 
Języka Polskiego w roku szkolnym 
2016/17. Ostatni - wojewódzki etap 
konkursu był tak trudny, że nikt nie 
osiągnął wymaganych 90%. Zgodnie z 
procedurami tytuł laureata przyzna-
no 15 uczestnikom konkursu, którzy 
zdobyli najlepsze wyniki. W tym gro-
nie znalazła się Ada. Ten sukces zwal-
nia ją z obowiązku pisania testu 
gimnazjalnego z języka polskiego (w 
części humanistycznej). Jak by tego 
było mało, startowała także w kon-
kursie z matematyki. Na etapie rejo-
nowym zdobyła 100%, a na woje-
wódzkim została Finalistką.

Jakub Dreżewski nasz Mistrz
„Człowiek, który buduje swój 

wizerunek ciężką pracą jest zawsze 
więcej wart niż ten, który ubiera się w 
tysiące pięknych słów" - to słowa mis-
trza sztuk walki pochodzenia chiń-
skiego Bruce'a Lee. My też mamy w 
szkole najprawdziwszego mistrza - 
jest nim uczeń klasy III c Jakub Dre-
żewski. Dlaczego mistrz? Kilka dni te-
mu treningi Kuby związane z ciągłym 
rozwiązywaniem zadań z fizyki zos-
tały nagrodzone. Jakub został Lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu 
Kuratora z Fizyki. Nie było to takie 
łatwe. Oprócz ciągłej  pracy nad 
zagadnieniami z fizyki, Jakub, by być 
w gronie  na j lepszych,  mus ia ł  z 
sukcesem przejść  etap szkolny 
konkursu, potem rejonowy, a w finale 
w o j e w ó d z k i m  z d o b y ć  a ż  9 0 % 
punktów (wg regulaminów obowią- 

zujących od tego roku). I nie napiszę 
tu, że mu się to udało, tylko, że sobie 
to sumiennie wypracował! Jakub jest 
też ubiegłorocznym Laureatem Kon-
kursu Kuratora z Języka Angielskie-
go, do którego przygotowała go p. 
Alicja Huszcza. Powyższymi zwycię-
stwami, nasz podwójny Laureat, 
zapewnił  sobie 100% punktów z 
egzaminów z języka angielskiego i z 
przedmiotów przyrodniczych - nie 
będzie ich wcale pisał! Kuba ma też 
zapewnione przyjęcie do wybranej 
przez siebie szkoły ponadgimna-
zjalnej, chociaż mam nadzieję, że 
wybierze nasze barcińskie liceum. 
Jakubowi, z którym mam przyjem-
ność pracować podczas lekcji fizyki i 
zajęć dodatkowych z tego przed-
miotu od pierwszej klasy gimnazjum 
życzę, by spełniały się jego marzenia!  

Kuba, z Twoją mądrością, praco-
witością, skromnością i konsekwen-
cją w dążeniu do celu z pewnością nie 
będzie to trudne! 

                                                                                                          
Agata Wojciechowska

Mamy Laureata wojewódzkiego etapu Olimpiady Historycznej!

Wojewódzki etap czwartej edycji 
ogólnopolskiego konkursu history-
cznego „Olimpiada Solidarności. 
D w i e  d e k a d y  h i s t o r i i " ,  o r g a n i -
zowanego przez Fundację Centrum 
Solidarności odbył się 15 marca w 
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 
Zwyciężył Szymon Smaruj z II klasy 
naszego liceum - uzyskując tytuł 
Laureata. Razem z uczniami I Liceum 
Ogólnokształcącego im. C. K. Nor-
wida w Bydgoszczy, którzy zajęli 2 i 3 
miejsce będzie reprezentować nasz 
region w finale rywalizacji we Wro-
cławiu. W tej olimpiadzie brał ró-
wnież udział Mikołaj Ratajczak 

(uczeń LO) zdobywając tytuł Finalisty 
tego etapu. Opiekunem merytory-
cznym uczniów jest p. Grażyna Sudoł. 
Ogólnopolski konkurs ma na celu 
upowszechnienie wiedzy history-
cznej o Polsce lat 1970 -  1990. W 
etapie szkolnym oraz wojewódzkim 
uczniowie rywalizowali ze sobą indy-
widualnie, rozwiązując test wielo-
krotnego wyboru. Do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowało się i do 
testu przystąpiło 40 uczniów z 23 
szkół ponadgimnazjalnych. Trzech 
naj lepszych uczniów z każdego 
regionu stworzy jedną drużynę. W 
części finałowej zmierzy się 16 trzyo-
sobowych zespołów, które będą 
walczyć o wygraną. Drużyny woje-
wódzkie zostaną w nagrodę zapro-
szone na wizytę studyjną i integra-
cyjną do Gdańska, której celem bę-
dzie poznanie miejsc związanych z 
historią Solidarności. Finał konkursu 
odbędzie się w czerwcu. Opiekunem 
drużyny wojewódzkiej będzie p. Gra-
żyna Sudoł. Na najlepszych czekają 
indeksy na uczelnie wyższe, stypen-
dia naukowe oraz bony na publikacje 
Instytutu Pamięci Narodowej. Gratu-
lujemy!
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Maria Wolska kolejnym Laureatem z naszej szkoły

1. Miej czas na Pracę, to cena sukcesu.
2. Miej czas na Myślenie, to źródło 
potęgi.
3. Miej czas na Zabawę, to sekret 
młodości.
4. Miej czas na Czytanie, to podstawa 
wiedzy.
5. Miej czas na Modlitwę, to bogaci 
duszę.
6. Miej czas na Przyjaciół, to źródło 
radości.
7. Miej czas na Miłość, to sakrament 
życia.
8. Miej czas na Marzenia, to wznosi 
do gwiazd.
9. Miej czas na Śmiech, to antidotum 
na trudy.
10. Miej czas na Planowanie, to sekret 
umożliwiający znalezienie czasu na 
dziewięć pierwszych punktów.

Mieć czas, to nie lada wyzwanie, 
którego podjęła się uczennica klasy 
III c Maria Wolska. To pozwoliło jej 
odnieść ogromny sukces i otrzymać 
tytuł Laureatki Konkursu Kurato-
ryjnego z Języka Polskiego w roku 
szkolnym 2016/2017. Marysia przez 
ostatnie pół roku znajdowała czas na 
naukę, czytanie i godziny dodatko-
wych zajęć z języka polskiego, a 
przede wszystkim potrafiła godzić to 

wszystko z codziennymi obowią-
zkami i swoimi zainteresowaniami. 
Wolontariat, harcerstwo, szachy, 
teatr to nieliczne wśród wielu pasji 
Marysi. Cieszę się, że wśród nich 
znalazła się też miłość do literatury i 
nauki o języku. Marysia znakomicie 
też orientuje się w najnowszych 
wydarzeniach kulturalnych, a wiedza 
z zakresu historii teatru i dramatu 
stanowczo wykracza poza podsta-
wowe ramy. Nasze dyskusje i próby 
interpretacji utworów wymaganych 
do konkursu, a także wyszukiwanie 
kontekstów i aluzji literackich były 
dla nas prawdziwą przyjemnością. 
Optymizm, poczucie humoru, jasne 
postrzeganie świata i uśmiech to 
cechy Marysi, które na pewno po-
mogły jej osiągnąć to wyróżnienie. 
Należy dodać, że w tym roku wyma-
gania na etapie wojewódzkim zo-
stały bardzo zaostrzone. Na etapie 
szkolnym trzeba było uzyskać 80%, 
rejonowym 85%, a na wojewódzkim 
aż 90%! Marysia przeszła wszystkie 
etapy i znalazła się w gronie piętnas-
tu laureatów naszego województwa. 
Marysiu, jeszcze raz serdecznie Ci 
gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

                                                                                
Marlena Korgul 

nauczyciel języka polskiego

Paulina Małodzińska – nasza Hiszpanka
Paulina Małodzińska to uczen-

nica klasy III d. W roku szkolnym 
2016/2017 otrzymała tytuł Finalisty 
Konkursu Kuratoryjnego z Języka 
Hiszpańskiego osiągając 84%. 
Paulina poradziła sobie świetnie, 
tym bardziej, że do konkursu przy-
gotowywała się sama. W naszej 
szkole nie ma zajęć z języka hisz-
pańskiego. Jednak jak wszyscy w 
klasie mówią, Paulina to „nasza 
Hiszpanka", urodziła się w Ma-
drycie i tam uczęszczała, aż do 
trzeciej klasy szkoły podstawo-
wej. Jest zafascynowana kulturą 

tamtego kraju. Bardzo często 
opowiada nam, jak tam było, po-
kazuje zdjęcia. Jest także zago-
rzałą fanką Realu Madryt, oprócz 
tego Paulina to wzorowa uczen-
nica, zawsze przygotowana do 
zajęć, chętna do współpracy i 
koleżeńska. Ja, jako wychowa-
wca, bardzo się cieszę, że miałam i 
mam możliwość współpracy z 
Pauliną. To bardzo uporządko-
wana dziewczyna, wie co chce 
robić w przyszłości. Już od wrześ-
nia wybiera się do szkoły z języ-
kiem hiszpańskim, następnie chce 
studiować iberystykę. Pragnie zo-

stać tłumaczem języka hiszpań-
skiego. Jest także pewna swojego 
wyjazdu z Polski do Hiszpanii. Pau-
lino, bardzo serdecznie Ci gratu-
luję i życzę spełnienia wszystkich 
planów.  

                              Alicja Huszcza

Piotr Marczak – pozytywny, 
zakręcony i bystry nastolatek

Piotr Marczak to uczeń II klasy, 
który na półmetku nauki w gimna-
zjum został Finalistą tego najważ-
niejszego dla uczniów i nauczycieli 
konkursu - organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty. W roku szkol-
nym 2016/17 progi z języka polskiego 
były szczególnie wysokie: na etapie 
szkolnym trzeba było uzyskać 80% - w 
zeszłym roku i wcześniej 65%, na 
etapie rejowym 85% - w zeszłym roku i 
wcześniej 75%, na etapie wojewódz-
kim 90% - w zeszłym roku i wcześniej 
75%. Trzeba przyznać, że Piotr pora-
dził sobie znakomicie, szczególnie, że 
musiał uzupełnić materiał z I I  i I I I 
klasy. Oprócz tego do etapu wojewó-
dzkiego trzeba było przeczytać sześć 
utworów literackich i obejrzeć jeden 
spektakl teatralny, natomiast do 
etapu wojewódzkiego zapoznać się z 
sześcioma utworami literackimi, 
wysłuchać słuchowiska i obejrzeć 
jeden spektakl teatralny. Spotykaliś-
my się często i wspólnie analizo-
wal iśmy mater iał ,  który daleko 
wybiegał poza podstawę progra-
mową z języka polskiego i historii - w 

gimnazjum na historii w ogóle nie 
omawia się II wojny światowej i cza-
sów po niej. Czasami byliśmy wzru-
szeni, czasami zaskoczeni, często się 
sprzeczaliśmy, bo nie do końca było 
wiadomo, co autor miał na myśli:) 
Nasze myśli z kolei czasami odpły-
wały daleko poza ramy szkolne, ale i 
takie momenty są cenne, bo odpo-
czynek każdemu się należy:) Podzi-
wiam Piotra za jego umiejętność 
łączenia tego co pożyteczne i przyje-
mne. Osiąga bardzo dobre wyniki w 
nauce oraz w konkursach ( ma duże 
szanse zostać laureatem w konkursie 
matematycznym: Liga Zadaniowa), 
jest harcerzem, aktorem, szachistą, 
gra na instrumencie, należy do Szkol-
n e g o  P a T p o r t u ,  t o  i n i c j a t o r 
szkolnego Koła Gier Planszowych. 
Piotrek już w szkole podstawowej 
osiągał sukcesy, więc bardzo się 
c i e s z ę ,  ż e  t a k  s i ę  t e ż  d z i e j e  w 
gimnazjum. Przed nami jeszcze 
konkurs recytatorski i  wyjazd na 
konferencję do Torunia, gdzie Piotr 
w r a z  z  i n n y m i  w y r ó ż n i o n y m i 
Prymusami Pomorza i Kujaw otrzyma 

list gratulacyjny od Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko - Pomorskiego 
Piotra Całbeckiego.Piotrze, pamiętaj 
że: „Twórcze myślenie to przeła-
mywanie utartych schematów, by 
spojrzeć na sprawy z różnych pun-
któw widzenia." Dr Edward de Bono. 
Myślę, że tak to u Ciebie jest - coraz 
częściej przełamujesz schematy i 
patrzysz na pewne sprawy z innego 
punktu widzenia. Ty wiesz jakiego:) 

                                                                                                                       

Marzena Wolska 
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Otyliada w Barcinie
W nocy 11 marca z soboty na nie-

dzielę na Krytej Pływalni w Barcinie 
odbył się IV Ogólnopolski Maraton 
Pływacki "Otyliada", w którym na 46 
pływalniach w całym kraju rywalizo-
wało 1847 miłośników pływania. 
Maraton polegał na przepłynięciu jak 
najdłuższego dystansu w trakcie 12 
godzin - od godz. 18:00 do godz. 6:00. 
Oprócz trzech najlepszych zawod-
ników na każdej pływalni, wyróż-
niono też najstarszego uczestnika 
oraz najmłodszą dziewczynkę, naj-
młodszego chłopca i najliczniejszą ro-
dzinę. Każdy uczestnik otrzymał też 
pamiątkowy certyfikat, kartę uczes-
tnika, oraz minimedal. Otyliada goś-
ciła w Barcinie po raz pierwszy, a 
wzięło w niej udział łącznie 15 zawod-
ników. 

Kinder + Sport
Dnia 12 marca br. (tj. niedziela) 

siatkarki Barcińskiego Ośrodka Spo-
rtu i Rekreacji trenujące w Między-
szkolnym Uczniowskim Klubie Spor-
towym Barcin przy Szkole Podsta-
wowej nr 1, udały się do Świecia na za-
wody sportowe z cyklu Kinder +Sport 
w mini siatkówce dziewcząt! Na miej-
scu, po uprzedniej rejestracji, zostały 
rozlosowanie i spośród 31 ekip z ca-
łego województwa trafiły do grupy B, 
gdzie przyszło im rywalizować mię-
dzy innymi z Pałacem I Bydgoszcz, 
NTS "Trójką" Nakło, Sokołem Mo-
g l i n o  o r a z  Z ł a w i e ś  W i e l k ą .  W 
eliminacjach wojewódzkich, jakimi 
de-facto były rozgrywki tego dnia, na-
sze dziewczęta poradziły sobie bar-
dzo dobrze. W tej doborowej stawce 
uplasowały się na trzecim miejscu w 
grupie,  które umożliwiło dalszy 
awans do ćwierćfinałów wojewódz-
kich

Barcin Cup 2017
W sobotę 18 marca w Hali Wido-

wiskowo-Sportowej w Barcinie odbył 
się trzeci turniej z cyklu „Barcin Cup – 
marzec 2017”. W zawodach wzięli 
udział zawodnicy z roczników 2008 i 
młodszych, reprezentujący barwy 7 
zespołów: Sparta Janowiec Wielko-
polski,  K S  Unia Janikowo, Wisła 
Strzelce Górne, LZS Grochowiska 
Księże, SKO Nasz Dom Racice, Note-
cianka Pakość oraz gospodarze z 
B O S iR/ U K S  Barcin.  Rywalizacja 
odbyła się w dwóch fazach: grupowej 
z podziałem na dwie grupy: cztero-
zespołową i trójzespołową oraz fazę 
pucharową. Najlepsze dwa zespoły w 
z każdej grupy trafiły do półfinałów, 
natomiast zespoły z miejsc 3 i 4 za-
grały ze sobą o miejsca 5-7 systemem 
„każdy z  każdym”. Ostatecznie 
triumfatorem turnieju okazali się za-
wodnicy Notecianki, którzy w finale 
pokonali zespół z Racic, natomiast po 
emocjonującym meczu i  serii rzutów 
karnych, trzecie miejsce zajęła Sparta 
Janowiec, która wyprzedziła gospo-
darzy z Barcina. Oprócz najlepszych 
z e s p o ł ó w ,  n a g r o d z o n o  t a k ż e 
najlepszego strzelca turnieju (Jakub 
W o ł o d k o  –  U n i a  J a n i k o w o ) , 
naj lepszego zawodnika (Paweł 
Czkalski – Notecianka Pakość) oraz 
najlepszego bramkarza (Wojciech 
Kwiatkowski – SKO Nasz Dom Ra-
cice).  

W niedzielę 19 marca w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w Barcinie odbył 
się czwarty turniej z cyklu „Barcin Cup 
– marzec 2017”. W zawodach wzięli 
udział zawodnicy z roczników 2006 i 
młodszych, reprezentujący barwy 4 
zespołów: KS Jeziorak Żnin, Goplania 
Inowrocław, Galaxy Inowrocław I,  
Galaxy Inowrocław I I oraz gospo-
darze z BOSiR/UKS Barcin'07. Rywa-
lizacja odbyła się systemem „każdy z 
każdym”. Ostatecznie triumfatorem 
turnieju okazali się gospodarze, dru-
gą lokatę zajęli zawodnicy Jezioraka 
Żnin, trzecie miejsce zajęła Goplania 
Inowrocław, zaś miejsca 4-5 przy-
padły zespołom Galaxy Inowrocław 
II i Galaxy Inowrocław I. Oprócz najle-

pszych zespołów, nagrodzono także 
najlepszego strzelca turnieju (Adam 
Wesołek – KS Jeziorak Żnin), najle-
pszego zawodnika (Wiktor Andry-
siewicz – BOSiR/UKS Barcin'07) oraz 
najlepszego bramkarza (Wojciech Po-
piołek – KS Jeziorak Żnin).  
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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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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 
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tel. + 48 52 383 72 78

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
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tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
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ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98 
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Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
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ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
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Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
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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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Konkurs wiedzy samorządowej

7 marca br. Zastępca Burmistrza 
Barc ina L id ia  Kowal ,  Wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Teresa 
Wilk i  Skarbnik Gminy Bernadeta 
Chojnacka przeprowadziły etap 
gminny konkursu „Wiedzy o samo-
rządzie terytorialnym”. Organizację 
konkursu zarządził i skład komisji 
konkursowej określ i ł  Burmistrz 
Barcina Michał Pęziak. Celem kon-
kursu jest przybliżenie uczniom zasad 
funkcjonowania samorządów lokal-
nych oraz pogłębienie i utrwalenie 
wiedzy o własnym regionie, jego 
kulturze, historii i geografii. W Urzę-
dzie Miejskim w Barcinie gimnazjaliści 
zamierzyli się z pisemnym testem 
złożonym z 40 pytań opracowanych 
przez inspektora ds. oświaty i kultury 
Agnieszkę Antczak. Konkurs wiedzy 
samorządowej wygrała drużyna w 
składzie Przemysław Kalka, Marta 
Jakubowska i Julia Gajb (91 pkt./120 
pkt.). Drugie miejsce zdobyli Karolina 

Słowińska, Agata Popielińska i Kornel 
Nowacki (86 pkt.). Uczniów z Zespo-
łu Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie 
przygotowała pani Barbara Mróz-
Lampka. Trzecie miejsce zajęli Klau-
diusz Ciesielski, Agnieszka Butowt i 
Justyna Kruzel (81 pkt.), a czwarte – 
Wiktoria Becmer, Julia Maciejewska i 
Julia Mielcarek (46 pkt.). Uczniów z 
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Barcinie przygotowali pan 
Marek Kaczmarek i pani Ewa Gościń-
ska. Poza konkursem swoją wiedzę 
sprawdzili Mikołaj Ratajczak, Szymon 
Smaruj i Filip Andler (75 pkt.). Ucznió-
w z Liceum Ogólnokształcącego w 
Barcinie prowadzi pan Artur Zamiar. 
Zwycięska drużyna oraz l iderzy 
zespołów dostali karty prezentowe 
empik oraz dyplomy. Do wszystkich 
uczestników trafiły samorządowe 
zestawy promocyjne. Finał powiato-
wy z  udziałem gimnazja l istów i 
licealistów odbędzie się w dniach 27 – 

28 marca 2017 roku w Starostwie Po-
wiatowym w Żninie.

Jarosław Drozdowski

Stulatka z 
Dąbrówki 
Barcińskiej

6 marca br. pani Pelagia Andrze-
jewska z Dąbrówki Barcińskiej obcho-
dziła jubileusz 100-lecia urodzin. Z 
dostojną jubilatką i jej bliskimi spotk-
ali się Burmistrz Michał Pęziak, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Krystyna 
Bartecka, Andrzej Szczepański, Doro-
ta Kawka i Halina Hajdyła z Gminnej 
Rady Seniorów oraz Marzena Stani-
sławska i Marzena Mydlikowska z 
Placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Żni-
nie. W barcińskim ratuszu przygoto-
wano kameralne spotkanie. Na ręce 
pani Pelagii wpłynęły listy gratula-
cyjne, kwiaty i upominki. Jubilatce 
złożono serdeczne życzenia dobrego 
zdrowia, pogody ducha i ludzkiej 
życzliwości. Pani Pelagia urodziła się 
w Słabomierzu. W 1945 roku wyszła 
za mąż za Franciszka Andrzejew-
skiego. Mąż już nie żyje. Pani Pelagia 
ma synów Kazimierza i Zenona oraz 
córkę Teresę. Stulatka z Dąbrówki 
Barcińskiej doczekała ośmioro wnu-
cząt, ośmioro prawnucząt i jednego 
praprawnuka.

Jarosław Drozdowski

Dokończenie na str. 2 

Opinia 

komitetu 

rewitalizacji
Komitet rewitalizacji powołany 

przez Burmistrza Barcina Michała 
Pęziaka w celu przeprowadzenia 
procesu kompleksowej rewitalizacji 
obszarów wyznaczonych do rewi-
talizacji w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym, w 
trakcie drugiego posiedzenia przea-
nal izował zmiany niezbędne do 
wprowadzenia w aktualnie obowią-
zującym Gminnym Programie Rewita-
lizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 
2016 – 2023, które są związane z oce-
ną merytoryczną dokumentu doko-
naną przez Zespół ds. rewitalizacji 
przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego w Toruniu. Oczekiwany zakres 
poprawek i uzupełnień gminnego 
dokumentu przedstawili Grzegorz 
Smoliński – Przewodniczący komi-
tetu ds. rewitalizacji i Justyna Lewan-
dowska – główny specjalista ds. 
pozyskiwania środków pozabudże-
towych i planowania. Po zapoznaniu 
się z uwagami Zespołu ds. rewita-

lizacji przy Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu, których uwzględnienie 
umożliwi uzyskanie pozytywnej opi-
nii i wpisanie do rejestru programów 
województwa kujawsko – pomor-
skiego, Komitet ds. rewitalizacji pozy-
tywnie zaopiniował zakres dokona-
nych poprawek i uzupełnień w Gmin-
nym Programie Rewitalizacji Miasta i 
Gminy Barcin na lata 2016-2023. W 
posiedzeniu i dyskusji uczestniczyli 
Grzegorz Smoliński, Justyna Lewan-
dowska, Teresa Grabowska, Dorota 
Dokładna, Grażyna Szafraniak, Paweł 
Ratajczak, Witold Antosik, Sylwia Bu-
towt – Koniszewska, Włodzimierz 
Osuch i Jarosław Drozdowski.
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Nagrody i stypendia sportowe

We wtorek 14 marca 2017 roku w 
Szkole Podstawowej nr 2  im. Jana 
Brzechwy w Barcinie odbyło się spot-
kanie trenerów, młodych sporto-
wców, rodziców i samorządowców 
zaangażowanych w sportowy rozwój 
dzieci, młodzieży i dorosłych w Gmi-
nie Barcin. Burmistrz Michał Pęziak i 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Bartecka wręczyli nagrody i 
stypendia sportowe Gminy Barcin 
trenerom i zawodnikom za osią-
gnięcie wysokich wyników sporto-
wych we współzawodnictwie o 
randze wojewódzkie j  i  ogólno-
polskiej. Nagrody pieniężne w wyso-
kości 500 zł otrzymali trenerzy Woj-
ciech Kowal (tenis stołowy), Rafał 
Moritz (lekkoatletyka), Jakub Wojcie-
chowski (bilard), Jacek Ojczenasz 
(pływanie) i Mariusz Suliński (judo). 
Nagrody sportowe w wysokości 400 
zł dostały tenisistki Agata Łożyńska, 
Julia Jackowska, Alicja Gaca i Julia Łą-
cka z Uczniowskiego Ludowego Klu-
bu Sportowego w Barcinie, karateka 
Marceli Błażejewski ze Stowarzy-
szenia kultury fizycznej G A K K O-
KARATE w Łabiszynie, trenujące ta-
niec nowoczesny Iga i Lena Drozdow-
skie z Zespołu B R A X przy Pałacu 
Młodzieży w Bydgoszczy, lekkoatleci 

Nicola Moritz, Norbert Naborczyk i 
Dawid Marolewski z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Barcin”, bilar-
dziści Kacper Brejski, Julia Nowacka, 
Patryc ja  Karmol ińska,  Roksana 
Kistowska, Wiktoria Martwijczuk, 
Wiktoria Wiktorowicz,  Wiktoria 
Piekarska i Dominik Wojciechowski z 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Piechcin”. W 2017 roku stypendium 
s p o r t o w e  ( 1 5 0  z ł  m i e s i ę c z n i e ) 
otrzymywać będą Agata Łożyńska, 
Julia Jackowska, Alicja Gaca, Julia 
Łącka,  Marcel i  Błażejewski ,  Iga 
Drozdowska, Lena Drozdowska oraz 
pływacy Nadia Czerwińska, Martyna 
Kucaj, Martyna Ojczenasz, Wiktor 
Baczyński ,  Tomasz Barczyński  i 
Bartosz Maćkowiak ze Stowarzysze-
nia Sportowego „Sokół” w Barcinie. 
Samorządowe nagrody i stypendia 
sportowe dla zawodników oraz 
nagrody pieniężne dla trenerów są 
przyznawane utalentowanym spor-
towo mieszkańcom gminy, których 
przykład i sukcesy inspirują innych do 
uprawiania sportu i systematycznych 
treningów oraz przyczyniają się do 
pełniejszego wykorzystania lokalnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej. Spor-
tową galę zorganizowaną przez Miej-
ski Dom Kultury, uświetniły występy 

młodych wokalistów Oliwii  Ryb-
czyńskiej, Olgi Gwizdała, Zofii Drze-
wieckiej i Maksymiliana Kasprowicza. 

Jarosław Drozdowski

Nowy 

MGOPS 

Barcin
Firma FEMINA z Nowej Wsi Wiel-

kiej przyjęła do wykonania roboty 
polegające na przebudowie części 
budynku przy ul. Mogileńskiej 3 w 
Barcinie na Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Stosowną umo-
wę Burmistrz Barcina Michał Pęziak i 
przedsiębiorca Agnieszka Nowak 
podpisali 27 lutego 2017 roku. Jej war-
tość wynosi 463.498,06 zł. Termin 
zakończenia inwestycji ustalono na 
połowę maja. Zakres robót obejmuje 
prace branży budowlanej, a także 
branży instalacyjnej w zakresie insta-
lacji elektrycznych i niskoprądowych 

oraz instalacji sanitarnych c.o., wod.-
kan. i wentylacji. Pełnienie wielo-
branżowego nadzoru inwestor-
skiego przy realizacj i  inwestycj i 
zlecono za 5.313,60 zł firmie BENDER 
BUILDING z Podgórzyna. Funkcje 
inspektorów nadzoru inwestor-
skiego pełnią Szymon Kubicki  w 
zakresie robót konstrukcyjno – 
budowlanych, Michał Leszczyński w 
zakresie robót elektrycznych i Wło-
dzimierz Kubicki w zakresie robót 
sanitarnych. Zadanie obejmuje prze-
budowę wewnętrzną obiektu, która 
związana jest z koniecznością dosto-
sowania do warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie oraz z planowaną 
funkcją biurową i przeznaczeniem 
części  budynku objętej  opraco-
waniem na Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Przebudowa 
części budynku na MGOPS ma na 
celu zmianę wewnętrznego układu 
funkcjonalno-użytkowego i jego 
dostosowanie do potrzeb  tworzonej 
jednostki. Obejmuje prace  rozbió-
rkowe części ścian, zamurowania 
części otworów okiennych i drzwio-
w ych,  bud ow y now ych ś c ian  w 
technologii lekkiej zabudowy, wymia-
ny części stolarki okiennej i drzwio-
wej,  wykonania naświetli dacho-
wych  oraz modernizację instalacji 

c.o., wod.-kan., elektrycznej i wenty-
lacji. W ramach zadania realizowane 
będą prace w zakresie wykończenia 
wnętrz (posadzki, ściany i sufity), 
montażowe w zakresie wyposażenia 
sanitarnego, a także obejmujące 
dostawę i montaż wyposażenia me-
blowego.

Jarosław Drozdowski

VI Zimowy 
Bieg Dębowy

W sobotę 4 marca 2017 roku grupa 
biegaczy oraz młodych lekkoatletów 
z Gminy Barcin wystartowała w VI 
Zimowym Biegu Dębowym w Dąbro-
wie, którego celem jest propago-
wanie zdrowego stylu życia. Dorośli 
rywalizowali w biegu na dystansie 15 
km na trasie Dąbrowa – Parlinek – 
Dąbrowa. Dzieci i młodzież do 16 roku 
życia ścigali się w pięciu kategoriach 
wiekowych na dystansie 100 m (rocz-
nik 2010-2017), 300 m (rocznik 2008-
2009), 600 m (rocznik 2006-2007), 
1000 m (rocznik 2004-2005) i 2000 m 
(rocznik 2001-2003). W biegu na 300 
m wygrała Olga Jankowska, a w bie-
gu na 600 m dwa pierwsze miejsca 
zajęły Nicola Moritz i Natalia Jorda-
nowska. Wśród chłopców w biegu na 
600 m wygrał Norbert Naborczyk, a 
trzecie miejsce zajął Jakub Niemczyk. 
W biegu głównym sklasyfikowano 
383 zawodników, wśród których 
znaleźli się mieszkańcy Gminy Barcin: 
Piotr Grochowiak, Szymon Krako-
wiak, Remi Paszkiet, Zbigniew Wyso-
ck i ,  Kami la  Macie jewska,  Rafał 
Moritz, Arkadiusz Sulecki, Jarosław 
Kucharski, Rafał Płaczkowski, Zbi-
gniew Siekierka i Elwira Wiśniewska. 

W klasyfikacji drużynowej Ślimaki 
Barcin w składzie Remi Paszkiet, 
Zbigniew Wysocki, Kamila Macieje-
wska i Rafał Moritz zajęli 9 lokatę na 
21 ekip. Opiekunami młodych sporto-
wców ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Brzechwy w Barcinie byli An-
drzej Luzak, Rafał Moritz, Jacek Oj-
czenasz i Agnieszka Gaczkowska.

Jarosław Drozdowski

Certyfikat 

„Przedsiębiorstwo 

Fair Play” 2016 

dla 

TELE-STROP-SYSTEM

W Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy podsumowano program 
„Przedsiębiorstwo Fair Play" i kon-
kurs „Gmina Fair Play". Z laureatami 
tegorocznej edycji spotkał się Woje-
woda Kujawsko-Pomorski pan Miko-
łaj Bogdanowicz i Przewodniczący 
Komisji Ogólnopolskiej pan Mieczy-
sław Bąk. Ideą programu jest zachę-
cenie polskich firm do zachowań 
etycznych i wprowadzenia stosow-
nych zmian w wewnętrznej organiza-
cji pracy oraz kształtowania pozytyw-
nych relacji ze społecznością lokalną i 
dbałości o środowisko naturalne. Pan 
Grzegorz Radzikowski właściciel 
Wytwórni Materiałów Budowlanych 
TELE-STROP-SYSTEM z Barcina Wsi 
otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016. Z 
lokalnym przedsiębiorcą spotkali się 
również Burmistrz Barcina Michał Pę-
ziak i Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Bartecka. W rozmowie sa-
morządowcy podkreślili, że cieszący 
się uznaniem i 20 letnią tradycją ran-
king Fundacji „Instytut Badań nad 

Dokończenie na str.5 
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Nagrody i stypendia sportowe
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zł dostały tenisistki Agata Łożyńska, 
Julia Jackowska, Alicja Gaca i Julia Łą-
cka z Uczniowskiego Ludowego Klu-
bu Sportowego w Barcinie, karateka 
Marceli Błażejewski ze Stowarzy-
szenia kultury fizycznej G A K K O-
KARATE w Łabiszynie, trenujące ta-
niec nowoczesny Iga i Lena Drozdow-
skie z Zespołu B R A X przy Pałacu 
Młodzieży w Bydgoszczy, lekkoatleci 

Nicola Moritz, Norbert Naborczyk i 
Dawid Marolewski z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Barcin”, bilar-
dziści Kacper Brejski, Julia Nowacka, 
Patryc ja  Karmol ińska,  Roksana 
Kistowska, Wiktoria Martwijczuk, 
Wiktoria Wiktorowicz,  Wiktoria 
Piekarska i Dominik Wojciechowski z 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Piechcin”. W 2017 roku stypendium 
s p o r t o w e  ( 1 5 0  z ł  m i e s i ę c z n i e ) 
otrzymywać będą Agata Łożyńska, 
Julia Jackowska, Alicja Gaca, Julia 
Łącka,  Marcel i  Błażejewski ,  Iga 
Drozdowska, Lena Drozdowska oraz 
pływacy Nadia Czerwińska, Martyna 
Kucaj, Martyna Ojczenasz, Wiktor 
Baczyński ,  Tomasz Barczyński  i 
Bartosz Maćkowiak ze Stowarzysze-
nia Sportowego „Sokół” w Barcinie. 
Samorządowe nagrody i stypendia 
sportowe dla zawodników oraz 
nagrody pieniężne dla trenerów są 
przyznawane utalentowanym spor-
towo mieszkańcom gminy, których 
przykład i sukcesy inspirują innych do 
uprawiania sportu i systematycznych 
treningów oraz przyczyniają się do 
pełniejszego wykorzystania lokalnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej. Spor-
tową galę zorganizowaną przez Miej-
ski Dom Kultury, uświetniły występy 

młodych wokalistów Oliwii  Ryb-
czyńskiej, Olgi Gwizdała, Zofii Drze-
wieckiej i Maksymiliana Kasprowicza. 
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Nowy 

MGOPS 

Barcin
Firma FEMINA z Nowej Wsi Wiel-
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kan. i wentylacji. Pełnienie wielo-
branżowego nadzoru inwestor-
skiego przy realizacj i  inwestycj i 
zlecono za 5.313,60 zł firmie BENDER 
BUILDING z Podgórzyna. Funkcje 
inspektorów nadzoru inwestor-
skiego pełnią Szymon Kubicki  w 
zakresie robót konstrukcyjno – 
budowlanych, Michał Leszczyński w 
zakresie robót elektrycznych i Wło-
dzimierz Kubicki w zakresie robót 
sanitarnych. Zadanie obejmuje prze-
budowę wewnętrzną obiektu, która 
związana jest z koniecznością dosto-
sowania do warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie oraz z planowaną 
funkcją biurową i przeznaczeniem 
części  budynku objętej  opraco-
waniem na Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Przebudowa 
części budynku na MGOPS ma na 
celu zmianę wewnętrznego układu 
funkcjonalno-użytkowego i jego 
dostosowanie do potrzeb  tworzonej 
jednostki. Obejmuje prace  rozbió-
rkowe części ścian, zamurowania 
części otworów okiennych i drzwio-
w ych,  bud ow y now ych ś c ian  w 
technologii lekkiej zabudowy, wymia-
ny części stolarki okiennej i drzwio-
wej,  wykonania naświetli dacho-
wych  oraz modernizację instalacji 

c.o., wod.-kan., elektrycznej i wenty-
lacji. W ramach zadania realizowane 
będą prace w zakresie wykończenia 
wnętrz (posadzki, ściany i sufity), 
montażowe w zakresie wyposażenia 
sanitarnego, a także obejmujące 
dostawę i montaż wyposażenia me-
blowego.

Jarosław Drozdowski

VI Zimowy 
Bieg Dębowy

W sobotę 4 marca 2017 roku grupa 
biegaczy oraz młodych lekkoatletów 
z Gminy Barcin wystartowała w VI 
Zimowym Biegu Dębowym w Dąbro-
wie, którego celem jest propago-
wanie zdrowego stylu życia. Dorośli 
rywalizowali w biegu na dystansie 15 
km na trasie Dąbrowa – Parlinek – 
Dąbrowa. Dzieci i młodzież do 16 roku 
życia ścigali się w pięciu kategoriach 
wiekowych na dystansie 100 m (rocz-
nik 2010-2017), 300 m (rocznik 2008-
2009), 600 m (rocznik 2006-2007), 
1000 m (rocznik 2004-2005) i 2000 m 
(rocznik 2001-2003). W biegu na 300 
m wygrała Olga Jankowska, a w bie-
gu na 600 m dwa pierwsze miejsca 
zajęły Nicola Moritz i Natalia Jorda-
nowska. Wśród chłopców w biegu na 
600 m wygrał Norbert Naborczyk, a 
trzecie miejsce zajął Jakub Niemczyk. 
W biegu głównym sklasyfikowano 
383 zawodników, wśród których 
znaleźli się mieszkańcy Gminy Barcin: 
Piotr Grochowiak, Szymon Krako-
wiak, Remi Paszkiet, Zbigniew Wyso-
ck i ,  Kami la  Macie jewska,  Rafał 
Moritz, Arkadiusz Sulecki, Jarosław 
Kucharski, Rafał Płaczkowski, Zbi-
gniew Siekierka i Elwira Wiśniewska. 

W klasyfikacji drużynowej Ślimaki 
Barcin w składzie Remi Paszkiet, 
Zbigniew Wysocki, Kamila Macieje-
wska i Rafał Moritz zajęli 9 lokatę na 
21 ekip. Opiekunami młodych sporto-
wców ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Brzechwy w Barcinie byli An-
drzej Luzak, Rafał Moritz, Jacek Oj-
czenasz i Agnieszka Gaczkowska.

Jarosław Drozdowski

Certyfikat 

„Przedsiębiorstwo 

Fair Play” 2016 

dla 

TELE-STROP-SYSTEM

W Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy podsumowano program 
„Przedsiębiorstwo Fair Play" i kon-
kurs „Gmina Fair Play". Z laureatami 
tegorocznej edycji spotkał się Woje-
woda Kujawsko-Pomorski pan Miko-
łaj Bogdanowicz i Przewodniczący 
Komisji Ogólnopolskiej pan Mieczy-
sław Bąk. Ideą programu jest zachę-
cenie polskich firm do zachowań 
etycznych i wprowadzenia stosow-
nych zmian w wewnętrznej organiza-
cji pracy oraz kształtowania pozytyw-
nych relacji ze społecznością lokalną i 
dbałości o środowisko naturalne. Pan 
Grzegorz Radzikowski właściciel 
Wytwórni Materiałów Budowlanych 
TELE-STROP-SYSTEM z Barcina Wsi 
otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016. Z 
lokalnym przedsiębiorcą spotkali się 
również Burmistrz Barcina Michał Pę-
ziak i Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Bartecka. W rozmowie sa-
morządowcy podkreślili, że cieszący 
się uznaniem i 20 letnią tradycją ran-
king Fundacji „Instytut Badań nad 

Dokończenie na str.5 



5 6

Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym”, jest prestiżowym zesta-
wieniem przedsiębiorstw respektu-
jących wartości etyczne, doskonale 
radzących sobie na rynku i odnoszą-
cych sukcesy gospodarcze. Proces 
weryfikacji i certyfikacji prowadzony 
pod patronatem Krajowej Izby Go-
spodarczej gwarantuje, że laureaci 
programu spełniają najwyższe normy 
i wymagania określone w zasadach 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu oraz działają zgodnie z prawem i 
zasadami etyki. Firma rodzinna TELE-
STROP-SYSTEM istnieje od 1982 ro-
ku. Zajmuje się produkcją stropów 
gęstożebrowych: Teriva i RG23 (typ 
Baumat), pustaków ściennych, blo-
czków fundamentowych, systemów 
kominowych i wentylacyjnych oraz 
betonu towarowego różnych klas. 
We wszystkich procesach produkcyj-
nych korzysta z najlepszych surow-
ców spełniających wymogi PN/EN co 
gwarantuje uzyskanie produktów 
dobrej jakości. W produkcji stropów 
gęstożebrowych Tele-Strop-System 
posiada certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobów znakiem bez-
pieczeństwa, wydany przez Zakład 
Technologii Betonów „C E B E T” z 
Warszawy. Firma świadczy usługi 
transportowe własnymi pojazdami 
samowyładowczymi.

Jarosław Drozdowski
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