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„Najgorszy człowiek na świecie”.
Tak zatytułowany spektakl widzowie
mogli obejrzeć w hali widowiskowo
sportowej. Aktorzy, którzy wystąpili
w Barcinie na co dzień grają w Teatrze
im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu. To kolejna po „Broniewskim i Tu Wersalu nie będzie”
teatralna propozycja dla barcińskiej
i nie tylko publiczności. Miejski Dom
Kultury ponownie zaprosił do hali
widowiskowo sportowej, gdzie
stosunkowo wcześniej zaaranżowana została scena jak i całe jej
zaplecze. Spektakl ten jest sceniczną
adaptacją autobiograﬁcznej książki

o tym samym tytule Małgorzaty
Halber, przygotowaną przez Annę
Smolar z całym zespołem aktorskim.
Spektakl to studium problemu
alkoholowego młodej kobiety,
Nataszy. Dziewczyna pije od 14 roku
życia. Spektakl przedstawia okoliczności jej uzależnienia, jego
przyczyny i skutki oraz próbę walki
z alkoholizmem w ramach terapii
grupowej. Spektakl oparty na
prawdziwej historii jest kameralny,
dotyczy alkoholizmu, poważnego
problemu społecznego, degradującego jednostkę i rodzinę.
Zdjęcia na str. 2

„Swinging with Sinatra”
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Franka Sinatry fanom dobrej
muzyki absolutnie przedstawiać
nie trzeba. Legenda za życia.
Występował na największych
scenach muzycznych naszego
globu. 5 listopada w Barcinie
mogliśmy usłyszeć największe
przeboje tego artysty. „Swinging
with Sinatra” to projekt który od
pięciu lat podbija serca fanów nie
tylko w Polsce ale też poza jej
granicami. Współtwórcą tego
przedsięwzięcia jest Jarosław
Wist. Wokalista, którego możliwości wokalne znacznie przekraczają
trendy, do których przywykła
polska publiczność.
Śpiewa tak, jak niewielu potraﬁ.
Jest jednym z najlepszych wokalistów swingowych, wprowadził
na scenę zapomniany już retropop, przypominając to, co
w muzyce najważniejsze
i najlepsze. W Barcinie zdecydowanie uwiódł publiczność, i to nie
tylko fenomenalnym głosem, ale
też swoją osobowością i dużym
poczuciem humoru. W jego wykonaniu usłyszeliśmy takie utwory
jak New York New York, Strangers
In the Night, Night and Day czy
nieśmiertelne My Way.

Autostopem przez Azję
mnienia spisują i wydają. Ich
książka „Aventura” okazała się
bestsellerem w kategorii literatury podróżniczej.
Podczas spotkania w barcińskiej
bibliotece globtroterzy humorystycznie, z polotem, wykorzystując ciekawie przygotowaną
prezentację multimedialną, relacjonowali swoją wyprawę.
Spotkanie odbyło się w ramach
projektu „Podróże małe i duże nie
tylko w literaturze” doﬁnansowanego ze środków ﬁnansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu
„Partnerstwo dla książki”.
Renata Grabowska

PSIM ZAPRZĘGIEM
PRZEZ ŻYCIE

Świat, wbrew pozorom, jest
mały i dostępny dla wszystkich.
Udowodnili to Sebastian Hennig
i Mateusz Matuszewski opowiadając o swoich podróżach
w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Barcinie 25 października
2017 r. Młodzi podróżnicy pokazali, jak bez dużych pieniędzy, bez
znajomości nastu języków i bez
wielkich przygotowań można
zwiedzać świat.
Sebastian i Mateusz wspólnie ze
s w o i m k o l e g ą , Wo j c i e c h e m
Malichą, wiosną tego roku odbyli
autostopową podróż po azjatyckich krajach. Wsiedli w kolej
transsyberyjską z Moskwy do
Władywostoku. Stamtąd dalej na

Wschód. Przemierzyli Rosję,
Japonię, Koreę Południową,
Chiny, Filipiny, Indonezję, Tajlandię, Kambodżę, Indie, Nepal.
Skupiali się na tamtejszej gastronomii. Pracowali w barach
i restauracjach w zamian za wyżywienie. Utrzymywali się z aparatu
polaroid, pstrykali zdjęcia przypadkowo spotkanym przechodniom i sprzedawali. Spali
tam, gdzie zastała ich noc na
plażach, w parkach, stacjach,
hostelach, u ludzi poznanych
przez Internet. Każdego dnia byli
w innym miejscu, poznawali
życzliwych ludzi, przeżywali
niesamowite przygody.
Wszystkie swoje przeżycia, wspo-

W środę 18 października 2017 r.
w piechcińskiej książnicy odbyło
się spotkanie z podróżnikiem,
panem Krzysztofem Nowakowskim, któremu towarzyszyła
żona, Daria Nowakowska,
w ramach projektu pn. „Podróże
małe i duże nie tylko w literaturze”. Na spotkanie przybyli
uczniowie VI klasy szkoły podstawowej Zespołu Publicznych Szkół
w Piechcinie wraz z polonistką,
panią Arletą Jakubowską.
Państwo Nowakowscy mieszkają
w Nowym Dąbiu. Na uwagę
zasługuje fakt, iż od ponad
siedemnastu lat podróżują przez
życie psim zaprzęgiem, organizując wyprawy w rejony polarne
i startując w najdłuższych wyścigach psich zaprzęgów w Europie.
Właśnie o swoich wyprawach,
o przygotowaniach do nich opowiadali podczas spotkania.
Dokończenie na str. 4
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Warto wiedzieć, że podróżnicy
w 2010 roku objechali razem
z psami dookoła Inari, jedno
z największych europejskich jezior. Trzysta kilometrów pokonali
w trzy dni. To był początek ich
zmagań z Daleką Północą, o których opowiada książka pt. „23
kilometr” napisana i wydana przez
pana Krzysztofa. W trakcie spotkania szóstoklasiści dowiedzieli
się również wielu ciekawostek na
temat psów, towarzyszy podróży
państwa Nowakowskich. To syberiany husky i alaskany husky,
które motywują ich do działania,
ponieważ zawsze są chętne do
treningów. Zdaniem podróżników, tylko to, co naprawdę trudno
zdobyć, warto zdobywać, tylko
ciężka praca gwarantuje sukces.
Nagrodą jest ogromna satysfakcja.
Uczniowie VI klasy byli zainteresowani spotkaniem, ponieważ
zadawali mnóstwo intrygujących
pytań. Niesamowite wrażenia…
Dziękujemy.
Dorota Witkowska

„Pieśń moc daje, pieśń ocala”
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone
dla upamiętnienia 11 listopada 1918
roku, kiedy to Polska odrodziła się po
123 latach niewoli. Z tej okazji
w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Barcin organizowane są
wydarzenia nawiązujące do historii
Polski – wieczornice, prelekcje,
wykłady. Nie inaczej było w tym roku
– 7 listopada w czytelni książnicy
odbyło się spotkanie pt. „Pieśń moc
daje, pieśń ocala”, prowadzone przez
historyka Małgorzatę Jarocińską,
a poświęcone dziejom polskich pieśni
patriotycznych.
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Pieśni patriotyczne pełną w polskiej
kulturze i historii rolę wyjątkową.
Powstawały przy okazji ważnych
wydarzeń historycznych - zarówno
tych chlubnych jak i tragicznych,
notując emocje, które towarzyszyły
Polakom w tym czasie. Śpiewane
oﬁcjalnie lub ukradkiem, budowały
narodową tożsamość i poczucie
wspólnoty, budziły ducha walki,
dawały nadzieję.
Swą opowieść o polskich pieśniach
Pani Jarocińska rozpoczęła od
najstarszej – „Bogurodzicy”, powstałej na przełomie XIII i XIV wieku
z ręki nieznanego autora. PoczątkoDokończenie na str. 5

wo pieśń religijna, z czasem zaczęła
pełnić funkcję hymnu rycerstwa
polskiego oraz częściowo - hymnu
narodowego. Wiadomo, że pieśń tę
odśpiewano podczas koronacji króla
Władysława Warneńczyka – cały
obrzęd koronacji odbywał się po
łacinie, jedynie Bogurodzica wykonana została w języku polskim.
Kolejna pieśń, o której opowiadała
Pani Jarocińska to „Hymn do miłości
Ojczyzny” Ignacego Krasickiego,
powstały w 1774 roku jako hymn dla
Szkoły Rycerskiej. Dalsze pieśni
omawiane na spotkaniu powiązane
były już z czasem rozbiorów i kolejnymi próbami wyzwolenia kraju.
Wśród wielu powstałych wtedy
pieśni i piosenek należy wyróżnić tę,
która od 1927 roku pełni funkcję
oﬁcjalnego hymnu Rzeczpospolitej
Polskiej – tzw. Mazurek Dąbrowskiego. Pieśń, napisana w 1797 roku
przez Józefa Wybickiego do melodii
opartej na motywach ludowego
mazura, była wyrazem nadziei, które
społeczeństwo polskie wiązało
z osobą Napoleona Bonapartego.

Warto zauważyć, że silnym kontrkandydatem do miana hymnu po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości była inna pieśń powstała
w czasie rozbiorów – „Rota”, napisana w 1908 roku przez Marię
Konopnicką jako wyraz protestu
przeciw germanizacji w zaborze
pruskim.
Także podczas II wojny światowej
oraz później, w czasie Polski Ludowej
powstawały utwory, które traﬁły
później do kanonu polskich pieśni
patriotycznych. Spośród nich Pani
Jarocińska omówiła dwie - „Czerwone maki pod Monte Cassino” oraz
„Żeby Polska była Polską”. Pierwsza
pieśń, napisana przez Feliksa Konarskiego do muzyki Alfreda Schultza
powstała zaledwie na kilka godzin
przez zdobyciem klasztoru na górze
Monte Cassino przez żołnierzy
polskiego 2 Korpusu Sił Zbrojnych.
Druga natomiast, napisana w 1976 r.
przez Jana Pietrzaka z muzyką
Włodzimierza Korcza, ściśle wiąże się
z ruchem Solidarności” oraz walką
z władzą komunistyczną.

Projekt POWER
13 listopada 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt realizowany w 2017 roku
w Zespole Szkół nr 1 w Barcinie pt.
„ P O W E R – Nauczyciel z pasją
inspiracją dla ucznia”.
Projekt uzyskał doﬁnansowanie
z Unii Europejskiej w wysokości
44701,52 zł. Wśród celów przedsięwzięcia wymienić można: podniesienie kwaliﬁkacji nauczycieli w zakresie poziomu języka angielskiego,
metodyki nauczania, zastosowania
technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, rozwinięcie kompetencji
międzykulturowych, komunikacji
i pracy w grupie, kształtowanie
postawy tolerancji, poza tym
podnoszenie kompetencji kadry
zarządzającej w zakresie poziomu
językowego w celu zwiększenia
efektywności w poszukiwaniu
partnerów do współpracy międzynarodowej czy podnoszenie
poziomu językowego nauczycieli
przedmiotów innych niż języki obce,
w celu przełamania bariery językowej.
W ramach projektu grupa nauczycielek z Zespołu Szkół nr 1 - Marzena
Wolska, Izabella Forgiel, Grażyna
Łysy, Lucyna Taraska, Katarzyna
Wachowska oraz Alicja Huszcza
wyjechały na szkolenie metodycznojęzykowe do Oksfordu. Podczas
pobytu w Wielkiej Brytanii doskonaliły swoje kompetencje językowe,
metodyczne, kulturowe i komunikacyjne. Podczas spotkania
w bibliotece podzieliły się z zebranymi swoimi wrażeniami. Widzowie mieli okazję obejrzeć wiele zdjęć
ze szkolenia oraz wziąć udział
w quizie, w którym nagrodami były
min. pamiątki przywiezione przez
Panie z ojczyny Szekspira.
Zdjęcia na str. 6
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ZAPOBIEGAJMY
POŻAROM
6 listopada 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się wręczenie nagród na
szczeblu gminnym w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”. Była to kolejna
edycja konkursu, którego tematem
są działania ratowniczo-gaśnicze
i praca straży pożarnej. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Wręczenia nagród
zwycięzcom dokonał Komendant
Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie,
Pan Bogdan Makowski.
Uczestnicy zakwaliﬁkowani zostali
do pięciu kategorii – przedszkola,
klasy I-III szkół podstawowych, klasy
IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum oraz osoby dorosłe.
Na konkurs napłynęło 94 prace. Po
dokonaniu oceny prac przez jury
nagrodzono następujące osoby:
W kategorii przedszkoli:
1.
Maciej Kubczak
2.
Piotr Sulanowski
3.
Zoﬁa Pęziak
4.
Szymon Flinik
5.
Filip Skoczyński.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych:
1.
Anna Pospiech
2.
Klaudia Ostrowska
3.
Grzegorz Tański
4.
Mateusz Orzechowski
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
1.
Zoﬁa Kwiatkowska
2.
Laura Popielarz
3.
Anna Broniszewska
4.
Mikołaj Szybczyński
5.
Oliwia Kapłońska
W kategorii uczniowie gimnazjum:
1.
Oliwia Macina
2.
Joanna Lisiecka
3.
Amelia Ciesielska
4.
Roksana Dypolt
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Dokończenie na str. 7

W kategorii osoby dorosłe:
1.
Anna Sitarek
2.
Wiesław Różycki
3.
Wiesław Sporny
4.
Mariusz Zelek
5.
Przemysław Lisiecki.
Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody
oraz pamiątkowe kubki. Część prac
nagrodzona została także na szczeblu powiatowym oraz zakwaliﬁkowała się na szczebel wojewódzki.
Ws zy s t k i m nagrod zony m oraz
uczestnikom konkursu serdecznie
gratulujemy.

IX KONKURS GWARY PAŁUCKIEJ JUŻ ZA NAMI

Powiatowy konkurs gwary
pałuckiej „Ocalić od zapomnienia –
Gwara pałucka” na stałe wpisał się
już do kalendarza wydarzeń organizowanych w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin. Konkurs,
którego głównym celem jest
upowszechnienie wśród dzieci
i młodzieży gwary pałuckiej, miał
w tym roku swoją dziewiątą edycję.
Odbył się w dniach 21-22 listopada
w czytelni biblioteki. W dniu pierwszym w szranki stanęli uczniowie
klas VII szkół podstawowych oraz
Dokończenie na str. 8
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gimnazjum, jak również osoby
zakwaliﬁkowane do kategorii Open.
Drugiego dnia konkurowali ze sobą
uczniowie szkół podstawowych,
w dwóch kategoriach – klasy I-III oraz
klasy IV-VI.
W jury konkursu zasiedli: Mirosław
Binkowski, sprawujący funkcję
przewodniczącego komisji, Teresa
Wilk, Zastępca Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Barcinie, Elżbieta Pałka,
Prezes Klubu Żeglarskiego Neptun
w Barcinie oraz Krzysztof Leśniewski,
pasjonat kuchni pałuckiej. Na
widowni można było dostrzec min.
Zastępcę Burmistrza Barcina Panią
Lidię Kowal oraz Wicestarostę żnińskiego Pana Andrzeja Hłonda.
W IX konkursie gwary pałuckiej udział
wzięło 32 dzieci z klas I-VI szkół
podstawowych, 14 osób z klas VII
szkół podstawowych oraz gimnazjów oraz 5 osób w kategorii Open.
Ponadto, w dniu drugim poza
konkursem wystąpił przedszkolak.
Komisja sędziowska przy ocenie
uczestników brała pod uwagę przede
wszystkim umiejętność posługiwania
się gwarą, pamięciowe opanowanie
tekstu, staranność interpretacji,
umiejętności aktorskie oraz ogólny
wyraz artystyczny. Występujący
zaprezentowali utwory poetyckie
i prozatorskie autorstwa Mirosława
Binkowskiego. Uczestnicy konkursu
mieli możliwość występów
indywidualnych, jak i inscenizacji
grupowych, przy czym każdego jej
uczestnika oceniano oddzielnie.
Nagrodami dla laureatów, ich
opiekunów i pozostałych uczestników konkursu były książki i gadżety
ufundowane przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy Barcin,
Starostwo Powiatowe w Żninie,
Towarzystwo Miłośników Miasta
i Gminy Barcin oraz Burmistrza
Barcina. Dodatkowo pani Teresa Wilk
ufundowała dodatkowa nagrodę dla
najmłodszego uczestnika konkursu.
Wzorem lat ubiegłych, podczas narad
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jury uczestnicy konkursu oraz zebrani
widzowie wysłuchali krótkiego
wykładu na temat stroju i haftu
pałuckiego, który goście mili okazję
oglądać dzięki obecnej na konkursie
hafciarce pałuckiej Pani Jadwigi
Dziurgieli. Mogli także popróbować
przysmaków pałuckich – chleba
z gzikiem oraz pastą jajeczną, przygotowanych przez Pana Krzysztofa
Leśniewskiego.
Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Uczestnicy rywalizacji w oby dniach
imponowali sprawnością w mówieniu gwarą, zachwycali ciekawymi
interpretacjami utworów, umiejętnościami aktorskimi oraz kostiumami.
Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, próbując wyłonić zwycięzców
i wyróżnionych. Pierwszego dnia
nagrodzono:
W kategorii klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjum:
1 miejsce: Marta Wicińska ze Szkoły
Podstawowej w Janowcu,
2 miejsce: Bruno Maciejewski
z Gimnazjum nr 1 w Barcinie,
3 miejsce: Kamila Erdmann z Szkoły
Podstawowej nr 3 ze Żnina.
Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej
otrzymali Piotr Cieślak oraz Robert
Lisiecki ze Szkoły Podstawowej nr 5
ze Żnina. Za przygotowanie laureata
do konkursu nagrodzono Marię
Szybczyńską.
W kategorii Open:
1 miejsce - Mirosława Wiśniewska
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Barcinie,
2 miejsce: Natalia Szczepaniak
z Liceum Ogólnokształcącego
w Barcinie,
3 miejsce: Monika Wałkowska
z Liceum Ogólnokształcącego
w Żninie.
Wyróżnienia otrzymali: Izabela
Marczak z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie oraz Patrycja Cieślak
z Liceum Ogólnokształcącego
w Żninie.
W drugim dniu konkursu zwyciężyli:
W kategorii klas I-III:

1 miejsce – Zuzanna Kwaśniewska ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie,
2 miejsce – Karolina Mazurek,
również ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Barcinie ,
3 miejsce – Patrycja Wenta ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barcinie.
Wyróżniono Ninę Wrzesińską ze SP
w Janowcu oraz Aleksa Murawskiego
ze S P w Piechcinie. Nagrodę
otrzymała również Pani Elżbieta
Rydlewska, opiekunka laureatki .
W kategorii klas IV-VI:
1 miejsce – Karina Wierzbińska ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie,
2 miejsce – Jędrzej Droszcz ze Szkoły
Podstawowej na 5 w Żninie,
3 miejsce – Jakub Maciejewski,
również ze Szkoły Podstawowej na 5
w Żninie.
Wyróżnienie otrzymali Izabela Suszek z SP w Mamliczu oraz Jakub Dyla
z SP w Januszkowie. Opiekunką
zwyciężczyni była Iwona Szkopiak.
Zuzanna Kwaśniewska otrzymała
także nagrodę dla najmłodszego
uczestnika konkursu, nagrodzono
także Nadię Suszek – uczennicę
przedszkola, która wystąpiła poza
konkursem.
Podsumowując konkurs przewodniczący jury Mirosław Binkowski
podkreślił niezwykle wysoki poziom
występów. Zauważył, że wiele osób
musi uczyć się gwary podobnie jak
języka obcego – tym bardziej
biegłość w posługiwaniu się nią jest
godna podziwu. Docenił także
dopracowanie występów oraz
zdolności aktorskie występujących.
Dał uczestnikom kilka rad, które
mogą przydać się podczas występów
w przyszłorocznym, jubileuszowym
konkursie – na który już teraz
serdecznie zapraszamy.

„Święto niepodległości”

Miniona sobota tj. 11 listopada, to
w całym kraju obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Marsze, akademie, koncerty. W Barcinie jak co
roku uczciliśmy to święto najpierw
w kościele, chwilę później na starym
rynku. 11 listopada od 99 lat możemy
cieszyć się prawdziwą wolnością.
Jednak wolność i pokój, które jeszcze
niedawno były dla nas wywalczoną
już wreszcie na zawsze oczywistością, stają pod znakiem zapytania.
Dzisiejsze doświadczenia naszych
najbliższych sąsiadów skonfrontowane z doświadczeniami naszej
własnej historii, każą nam przewartościować nasz stosunek do
wolnej ojczyzny i zastanowić się, czy
mamy dziś wobec niej jakieś obowiązki, a jeżeli mamy, to jakie ?
Oczywiście, żyjemy w wolnym kraju.
Możemy wyjechać w poszukiwaniu
lepszego życia, ale możemy też
zostać i budować lepsze życie tu
i teraz. To przywilej wolności. Ten
szczególny dzień skłania nas jednak

wszystkich, niezależnie od wieku
i statusu społecznego, do reﬂeksji na
temat patriotyzmu. Obchody narodowego Święta Niepodległości powinny nas, Polaków łączyć, budować
nasze poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za dobro jakim
jest Polska. Polska, która została nam
d a n a i z a d a n a .To s ł o w a p r z e mówienia które Milena Grobelska
odczytała podczas uroczystości
zorganizowanych na Starym Rynku
w Barcinie. Wszystko jednak zaczęło
się w kościele gdzie ks. Edmund
Napierała odprawił uroczystą mszę
św. Po zakończonej eucharystii
wszyscy w uroczystym przemarszu
udali się na rynek prowadzeni przez
Regionalna Orkiestrę Kujawy pod
batutą Ireneusza Kocika. Na rynku
wysłuchaliśmy wiązanek melodii
wojskowych, które odegrała orkiestra. Marceli Błażejewski odśpiewał
Rotę a Antoni Ciecko wyrecytował
wiersz. Na koniec delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod miejscami
pamięci.
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Finał województwa kujawsko - pomorskiego
w pływaniu drużynowym

15 listopada reprezentacja
dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół
w Barcinie udała się na ﬁnał
województwa kujawsko - pomorskiego w pływaniu drużynowym.
Zawody odbyły się w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, a udział w nich
mogli brać uczniowie urodzeni
w latach 2002 - 2004. Organizatorem
zawodów był Szkolny Związek
Sportowy w Bydgoszczy. Rywalizacja
toczyła się na dystansie 50 m stylem
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dowolnym, grzbietowym, motylkowym i klasycznym, na dystansie
100 m stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym oraz w sztafecie
6 x 50 m stylem dowolnym.
W klasyﬁkacji drużynowej szkół
z województwa kujawsko-pomorskiego dziewczęta w składzie:
Joanna Lisiecka (klasa III d gim.),
Martyna Kucaj, Julia Łącka, Martyna
Ojczenasz, Izabela Tomiczak (klasa II
a gim.) oraz Lena Drozdowska (klasa

I I d gim.) zajęły piąte miejsce,
a chłopcy którzy płynęli w składzie:
Tomasz Barczyński (klasa III c gim.),
Krystian Naborczyk, Beniamin Ruciński, Jakub Wesołek (klasa II a gim.)
oraz Marceli Błażejewski i Wiktor
Baczyński (klasa VII c) uplasowali się
na miejscu szóstym.
Warto dodać, że nasi reprezentanci
uzyskali również bardzo dobre rezultaty w konkurencjach indywidualnych, zajmując cztery razy miejDokończenie na str. 11

sca w czołowej trójce. Są to:
Martyna Kucaj – III miejsce na 50 m
stylem grzbietowym,
Martyna Ojczenasz – III miejsce na 50
m stylem klasycznym,
Tomasz Barczyński – III miejsce na 50
m stylem motylkowym,
Jakub Wesołek – III miejsce na 50 m
stylem grzbietowym.
Gratulujemy naszym sportowcom
i życzymy dalszych sukcesów!
Piotr Brokos

Dzień Życzliwości
22 listopada 2017 r. w budynku
przy ulicy Artylerzystów obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Impreza
ta, jak co roku, cieszyła się dużym
zainteresowaniem całej społeczności
szkolnej. Już od samego rana
wszystkich przychodzących do
szkoły witali przedstawiciele RSU
oraz harcerze, którzy wręczali
uśmiechnięte buźki (naklejki). Na
holach porozwieszano kartki
z dobrymi myślami, z których można
było zerwać odpowiedni wpis i komuś go podarować. Tego dnia każdy
uczeń otrzymał od wychowawcy
tzw. bonus, czyli los z niespodzianką.
Były to jabłka, muﬃnki i ciasteczka,
cukierki od Dyrekcji i nauczycieli,
malowanie twarzy, krzyżówki i inne
niespodzianki w szkolnej bibliotece,
sekretariacie i punkcie ksero. Na
drugiej lekcji uczniowie klas I - III
uczestniczyli w zajęciach wychowawczych poświęconych tematyce
życzliwości we wzajemnych
relacjach. Natomiast uczniowie klas
IV - VI uczyli się, jak można zadbać
o życzliwe zachowania w sieci.
W holu głównym szkoły zawisło
„Drzewko Życzliwości”, na którym
wszyscy uczniowie zawiesili szablony
listków, kwiatków i owoców z dobrymi, pozytywnymi wpisami dla
rówieśników. Koniec trzeciej lekcji
był okazją do utworzenia kręgu
życzliwości, wysłuchania pieśni

o przyjaźni w języku angielskim
i odtańczenia tzw. wygłupiaczka.
W tym celu odwiedzili nas uczniowie
klas gimnazjalnych i licealnych,
członkowie klubu PaTPORT. Z radością i dobrą energią przekazaliśmy
sobie gesty bijących serc i pomocnych dłoni oraz zobowiązaliśmy się
przestrzegać zasad życzliwości na co
dzień, a nie tylko od święta. Organizatorami imprezy były panie: Agata
Baczyńska, Renata Dziurzyńska, Olga
Nowicka, Barbara Krause, Elżbieta
Wojtkowiak, Ela Rydlewska, Agnieszka Gaczkowska, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Parczewska, Katarzyna
Czyżewska, Iwona Goździk, Emilia
Pałecka, Marzena Błaszak, Dorota
Gaca i Anna Rucińska - Niesyn.
Dziękujemy Dyrekcji oraz wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły,
a także sklepowi Tesco w Barcinie,
którzy zadbali tego dnia o słodkie
niespodzianki dla uczniów.
Anna Rucińska - Niesyn
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Warsztaty
biologiczne

podczas rozpoznawania gatunków
drzew i krzewów, a także pospolitych
gatunków pszczół. W trakcie
spotkania uczniowie poznali wiele
pozytywów z obecności zadrzewień,
np. zadrzewienia śródpolne chronią
przed hałasem komunikacyjnym,
mają korzystny wpływ na wysokość
plonowania. Warsztaty poprowadziła mgr Anna Sobieraj – Betlińska.
Spotkanie bardzo się wszystkim
podobało i na pewno przyda nam się
na kolejnych lekcjach biologii.

Łączy nas Barcin

14 listopada 2017 r. uczniowie klas
licealnych wraz z nauczycielami: p.
Dominiką Wysocką i p. Januszem
Wojtkowiakiem brali udział w 4 godzinnych warsztatach edukacyjnych pt. „Jak przeciwdziałać
zmianom klimatycznym i dbać
o bioróżnorodność na terenach wiejskich?”, zorganizowanych w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Warsztaty były częścią projektu pt.
„Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.
Projekt ﬁnansowany był ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. W trakcie warsztatów
uczniowie mogli zgłębić swoją
wiedzę na temat zmian klimatycznych, zadrzewień śródpolnych oraz
roli bioróżnorodności na terenach
wiejskich. Uczestnicy mieli także
okazję spróbowania swoich sił
12

W ubiegłym roku szkolnym
uczniowie obecnej klasy I I I c
gimnazjum wzięli udział w regionalnym konkursie pod nazwą „Ambasadorzy Małych Ojczyzn", ogłoszonym przez Kujawsko - Pomorską
O r g a n i z a c j ę Tu r y s t y c z n ą o r a z
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Celem konkursu stało się rozbudzanie chęci poznania historii,
kultury, dziedzictwa, walorów
naturalnych i atrakcji turystycznych
swoich miejsc, jak również ich
popularyzacja. Drugoklasiści zrealizowali cel konkursu i choć nie udało im
się zdobyć zaszczytnego tytułu

„Ambasadorów", to praca nad realizacją zadania przyniosła wiele
korzyści. Uczniowie pracując metodą
projektu mieli okazję doskonalić
kompetencje miękkie, które obecnie
cenione są na rynku pracy, np.
umiejętności komunikacyjne, praca
w grupie, podejmowanie decyzji,
postawy odpowiedzialności za
wykonywane zadania, motywacja,
inicjatywa, umiejętność uczenia się.
Efektem ich pracy jest krótki ﬁlm,
promujący atrakcyjne miejsca naszej
gminy, które tworzą konstelację.
A wszystko łączy Barcin - miasto,
w którym autorzy projektu na co
dzień spotykają się w Zespole Szkół.
Tu mogą spędzać ze sobą czas,
zdobywać wiedzę i realizować swoje
pasje, korzystając z oferty szkoły lub
podczas wielu inicjatyw i współpracy
z MDK, Biblioteką Publiczną czy
BOSiRem. Organizatorzy konkursu,
doceniając pracę uczniów, nagrodzili
ich w tym roku szkolnym upominkami. Osobne podziękowania otrzymały: Justyna Kruzel (inicjatorka projektu) i Karolina Śmigielska (specjalistka od montażu ﬁlmowego). Praca
z tak kreatywną młodzieżą, to ogromna przyjemność.
Wychowawca – Marlena Korgul

Najlepsze nagrodzone!
Uroczyste Obchody
Narodowego
Święta Niepodległości

Od 12 października 2017 r. na
kanale YouTube, można oglądać ﬁlm
pt. „One”, który stworzyły trzy
uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie: Izabela Marczak,
Natalia Szczepaniak i Michalina
Barczyńska w ramach projektu
„Sztuka wyboru”, organizowanego
przez Komendę Wojewódzką Policji
w Bydgoszczy, wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim w Toruniu oraz
Fundacją "Tumult". Do współpracy
przy tworzeniu tego obrazu zostali
zaproszeni również: Natalia Nowak
z klasy III LO, Julia Maciejewska
z klasy I LO, Piotr Marczak z klasy III b
gimnazjum, Agnieszka Butowt oraz

Małgorzata Kwapisz – Brokos - pedagog szkolny. Nad wszystkim
czuwał opiekun grupy - Magdalena
Forgiel - psycholog. Jest nam miło
poinformować, że 16 listopada br.,
podczas ﬁnałowej gali w bydgoskim
Multikinie, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
C A M E R I M A G E , ﬁlm ten został
wyróżniony w kategorii obrazu
poruszającego trudny problem
akceptacji osób homoseksualnych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy
tego ogromnego sukcesu! Zapraszamy do obejrzenia i do lajkowania
ﬁlmu na kanale YouTube oraz
udostępniania go na Facebooku.

W środę, 15 listopada 2017 roku
w Zespole Szkół w Barcinie przy ul.
Artylerzystów 13 uroczyście obchodzono 99. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z tej okazji
uczniowie klas I b, IV c, V b, VI a i VI b
oraz III b gimnazjum przygotowali
montaż słowno – muzyczny. Przypomniana w nim została trudna
historia naszego kraju, która niejednokrotnie obﬁtowała w walkę
o niepodległość. Dopiero po 123
latach niewoli staliśmy się wolnym
państwem. Uczniowie występujący
wykonali na scenie gazetkę prezentującą najważniejsze hasła
i symbole związane historią naszej
ojczyzny, a Zoﬁa Drzewiecka z III b
gimnazjum pięknie zaśpiewała
piosenki, które tematyką nawiązywały do Święta Odzyskania Niepodległości. Występujący przypomnieli
również o tym, co to znaczy być
dobrym Polakiem na co dzień, co to
znaczy szanować swoją „Małą
Ojczyznę”. Jako przykład osób
bliskich uczniom, sławiących nasze
społeczeństwo swoim talentem,
zaprezentowano uczniów naszej
szkoły, m.in. Julię Łącką, Norberta
Naborczyka i absolwenta Artura
Puzio. Oﬁcjalna część uroczystości
rozpoczęła się wprowadzeniem
sztandaru i odśpiewaniem „Mazurka
Dąbrowskiego”. Podczas apelu
uczniowie wspólnie wykonali piosenkę „Kocham Cię Polsko”. Na
koniec zaś zaśpiewany został hymn
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Brzechwy. Montaż słowno – muzyczny przygotowały panie: Iwona
Szkopiak i Renata Szaforz, zaś
prezentację i dekorację wykonał pan
Michał Szaforz.
Iwona Szkopiak
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Sukcesy naszych lekkoatletów

Norbert i Nicola mieli okazję porozmawiać z mistrzami: Szymonem
Ziółkowskim i Marią Andrzejczyk.
Nasi medaliści opowiedzieli im o swoich dyscyplinach, zrobili pamiątkowe
zdjęcia, poprosili o autografy oraz
zareklamowali nasze miasto. O godz.
18,00, zmęczeni, ale szczęśliwi, po
zasłużonym poczęstunku w restauracji McDonald's, wrócili do
domu.

Klasa III c
poznała ciekawostki
o krajach azjatyckich

Dobre wiadomości dotarły do nas
z Torunia, gdzie w miniony weekend
odbyły się ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla Każdego. Jedni
z naszych ambasadorów, lekkoatleci
powołani do reprezentacji województwa kujawsko – pomorskiego
na zawody rywalizacji drużynowej
i indywidualnej, przywieźli stamtąd
dwa medale oraz drużynowo wywalczyli drugie miejsce. Na tym
turnieju każde z województw
wystawiło po jednym reprezentancie
w rocznikach 2004 - 2006, a szkoły
podstawowe rywalizowały w konkurencjach biegowych na 60, 300,
600 i 1000 metrów oraz technicznych, takich jak skok w dal, wzwyż
i rzut piłką lekarską 2 kg w przód.
Uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie
przywieźli z zawodów srebro i brąz.
Norbert Naborczyk (rocznik 2006)
wywalczył drugie miejsce w biegu na
60 metrów, przy czym ustanowił
swój rekord życiowy z wynikiem
takim samym jak zwycięzca: 8,74 s,
więc do ustalenia pierwszego miejsca
14

sędziowie musieli skorzystać z zapisu
fotokomórki. Nicola Moritz (rocznik
2006), startująca w skoku w dal
dziewcząt zdobyła brązowy medal
z wynikiem 4,22 metra. Nicola jest
bardzo zadowolona z osiągniętego
rezultatu, gdyż na zawody jechała
przeziębiona, a na skoczni nie skakała
już od dłuższego czasu. Zwrócić też
należy uwagę na to, że nasza zawodniczka w każdym ze swoich skoków
skakała dalej.
Gdy zakończyła się 24 z 25 rozgrywanych konkurencji, na czele znajdowały się dwa województwa: kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Oba
miały identyczną liczbę punktów,
więc o pierwszym miejscu miała
zadecydować ostatnia dyscyplina
sportowa - bieg sztafet 8 x 200
metrów. Wystartował w niej nasz
reprezentant Norbert, który biegł na
drugiej zmianie. Po zaciętej walce
okazało się, że minimalnie lepsza była
drużyna z Mazowsza i to ona zajęła
pierwsze miejsce.
Po opadnięciu sportowych emocji

17 listopada 2017 r. odbyły się
prezentacje przygotowanych przez
uczniów z klasy III c ciekawostek
o krajach azjatyckich, wykonane metodą projektu. Dzieci prezentowały
zgromadzone informacje, przykuwały uwagę kolorowymi plakatami, potrawami, czapkami.
Najwięcej atrakcji i radości dało
dzieciom wykonywanie sałatek
owocowych i jedzenie pałeczkami.
Okazało się to nie lada wyczynem,
choć niektórym naprawdę to
wychodziło całkiem nieźle. Uczymy
się nadal współpracować w zespole
i prezentować głośno i samodzielnie
przedstawiać swoje zdobyte i wyszukane przez siebie informacje.
Rodzice na pewno są ciekawi jak to
wyglądało, stąd zapraszam na
obejrzenie zdjęć w naszej szkolnej
galerii.
Małgorzata Wiland

Losy absolwentów
Warto mieć marzenia i pasje

Był takim uczniem, jak Wy teraz.
Pewnie, tak, jak wielu z Was, nie
przepadał za sprawdzianami i kartkówkami. Może też nie lubił czytać
lektur, odrabiać zadań domowych...
Co w takim razie pomogło mu
osiągnąć tak duży sukces? Co dziś
myśli o szkole, o nauce, o marzeniach
i pasji?
Filip Krych - uczeń naszego gimnazjum. Zachęcamy do lektury.
Już od najmłodszych lat interesowałem się sportem. Największe
zainteresowanie wzbudzały we mnie
sporty walki. Inspirowałem się
karierą Andrzeja Gołoty. Jego walki
były dla mnie oznaką wczesnego
wstawania, a zachwyt nad walkami,
które stoczył, wpływał na mnie
motywująco. Zacząłem uprawiać
lekkoatletykę i grać w piłkę nożną,
lecz to nie było to, czemu chciałem
się całkowicie poświęcić. Pewnego
dnia dowiedziałem się o otwarciu
sekcji karate w Barcinie, zapisałem się
na nią bez zastanowienia. Początek
był trudny, nie rozumiałem dokładnie
na czym polega Karate, lecz z dnia na
dzień było to dla mnie coraz bardziej
jasne i zrozumiałe. Zacząłem robić
postępy, które wpłynęły na zdobycie

mojego pierwszego pasa - białego.
Byłem bardzo zmotywowany do
trenowania, dlatego po krótkim
czasie miałem drugi egzamin,
zdobyłem żółty pas, który pozwolił
mi na udział w pierwszych zawodach,
podczas których, niestety, jeszcze nie
udało mi się zdobyć medalu. Pomarańczowy pas to czas, kiedy
jeżdżąc na zawody zacząłem zdobywać pierwsze medale. Zielony pas –
to właśnie ten moment, od kiedy
moja kariera nabrała tempa - pierwsze Mistrzostwa Polski, gdzie
zdobyłem tytuł wicemistrza Polski.
Powołanie do Kadry Narodowej i wyjazd na Mistrzostwa Europy do
miejscowości Caorle we Włoszech, to
mój kolejny sukces. Zdobyłem tam
brązowy medal, który pozwolił mi
uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Wałczu, gdzie indywidualnie
wywalczyłem brązowy medal,
a drużynowo z kolegami zdobyliśmy
tytuł Mistrza Świata. Treningi,
zawody, medale stawały się dla mnie
codziennością. Zawody wojewódzkie
i ogólnopolskie, które odbywały się
co tydzień, przynosiły sukcesy. Ciężko wywalczone medale, które przywoziłem do domu dodawały mi

pewności siebie i motywacji, co było
mi potrzebne do dalszych zmagań
w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach
Świata, które odbywały się raz
w roku. Ostatnie mistrzostwa Świata,
w których brałem udział jako zawodnik, odbywały się 1 - 3 kwietnia 2016
roku w Bydgoszczy, gdzie wywalczyłem dwa brązowe medale.
1 maja 2016 roku zdałem egzamin na
czarny pas. Zostałem trenerem
karate i tym samym moja kariera
zawodnika w karate dobiegła końca.
Podsumowując moją karierę
w karate; mam ponad 200 startów
w zawodach i ponad 100 ciężko
wywalczonych medali oraz pucharów. Jestem siedmiokrotnym
medalistą Mistrzostw Polski, w tym 5
razy zdobyłem tytuł wicemistrza.
Dwa razy uczestniczyłem w Mistrzostwach Europy, zdobywając tytuł
wicemistrza oraz brązowy medal.
Dwa razy uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata, zdobywając tytuł
mistrza oraz trzy brązowe medale.
W Pałuckim Stowarzyszeniu Karate
i Sportów Walki MUSASHI powstała
sekcja M U S A S H I K I C K B O X I N G
TEAM, gdzie postanowiłem spróbować swoich sił. Ciężkie i długie
treningi oraz wylewanie litrów potu to było właśnie to, co najbardziej
kocham robić. Po kilku miesiącach
ciężkiej pracy wystartowałem w Mistrzostwach Europy Kickboxing K1
w Dąbrowie Górniczej, gdzie po
ciężkich bojach wywalczyłem tytuł
wicemistrza Europy w formule K1
FullContact do 75 kg. Na początku
stycznia dowiedziałem się, że będę
walczyć na VIII Ząbkowickiej Gali
Sportów Walki w formule Kickboxing
K1. Ciężkie przygotowania pozwoliły
wygrać walkę na gali, która odbyła się
25 marca w Ząbkowicach Śląskich.
Z przyczyn prywatnych i z powodu
wielu kontuzji miałem kilka przerw
w treningach, lecz moja kariera
zawodnika trwa do dziś. Kiedy
Dokończenie na str. 16
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Forum Praktyków z udziałem naszych nauczycieli

znajduję czas, jadę na trening MMA,
gdzie pochłania mnie zupełnie inny
świat. Moim marzeniem jest, by
MMA stało się dla mnie życiem
codziennym. Staram się pogodzić
pracę z treningami, lecz niekiedy jest
to bardzo ciężkie, ale mimo trudów
staram się zrobić wszystko, by
znaleźć czas na to, co kocham ...,
a kocham sporty walki. Często myślę
o swoim życiu, o swojej pasji i jej
konsekwencjach. Uważam, że jakakolwiek pasja w młodym wieku na
pewno przyda się w późniejszym
życiu, czas płynie bardzo szybko,
dlatego im szybciej wybierzemy pasję
i się jej poświęcimy, tym lepiej.
W gimnazjum, jak i w każdej szkole,
trzeba się uczyć, ale po lekcjach jest
czas na realizację swoich zainteresowań, co przyda się w późniejszym czasie (jestem tego przykładem). Niestety, świat się zmienia,
kiedyś wychodziło się na podwórko
i bawiło się w różne zabawy, czy grało
się w piłkę. Teraz, wracając ze szkoły,
młody człowiek gra w gry komputerowe i przenosi sie do świata
wirtualnego. Takie czasy, niestety, ale
uwierzcie mi, że są rzeczy lepsze niż
siedzenie przed komputerem. Moją
pasją jest sport, dlatego do tego będę
Was namawiać. Piłka nożna chociażby – są orliki, wiec wolny czas
możecie poświęcić na granie w piłkę.
W Barcinie jest basen, wiec co sobotę
można iść i sobie popływać. Nauka
jest bardzo ważna, dlatego nie
żałujcie na nią czasu, by dostać się do
wybranego liceum czy technikum.
Uprawiajcie sport, by dbać o zdrowie.
Wystarczy tylko trochę ruchu, masz
psa - to wyjdź z nim na dwór chociaż
na 20 minut. Posłuchajcie starszego
kolegi i pomyślcie o innej formie
rozrywki, niż siedzenie przed komputerem.

18 listopada 2017 r. panie: Izabella
Forgiel, Alicja Huszcza, Lucyna
Taraska i Katarzyna Wachowska
wzięły udział w Forum Praktyków
organizowanym przez Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Konferencja ta odbywa się cyklicznie
i skierowana jest do nauczycieli
języków obcych, a jej celem w tym
roku było stworzenie forum do
wymiany doświadczeń, rozwiązań,
pomysłów związanych z motywowaniem uczniów do nauki
języków obcych, a także nawiązanie,
pogłębianie kontaktów między
nauczycielami zmierzających do
realizacji wspólnych zadań oraz
budowania sieci wsparcia. Podczas

Forum Praktyków wszystkie panie
zaprezentowały własne doświadczenia i reﬂeksje związane z tematem
motywowania uczniów, dzieląc się
również wiedzą na temat integracji
językowo - przedmiotowej, zdobytą
podczas szkolenia PO WER „Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia”.
Na konferencji nie zabrakło też pani
dyrektor - Marzeny Wolskiej, która
wspierała swoich nauczycieli duchowo w walce ze stresem. Niezaprzeczalnie, prezentacja przed praktykami z całego województwa była
ubogacającym przeżyciem. Wystąpienia innych nauczycieli okazały się
bardzo inspirujące. Jak bardzo?
O tym przekonają się uczniowie już
wkrótce.

Nauczyciel z pasją inspiracją dla
ucznia - podsumowanie projektu

Filip Krych
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością na prezentacji projektu
PO WER pt. „Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia”, która odbyła się 14
listopada w najlepszej bibliotece
w kraju, czyli w Bibliotece Publicznej
w Barcinie. Dziękujemy Pani Grażynie
Szafraniak i wszystkim pracownikom
biblioteki za pomoc w organizacji
tego wydarzenia i gościnę. Cieszymy
się, że mogliśmy podzielić się naszym
doświadczeniem i elementami wiedzy zdobytej na szkoleniu w Oksfordzie. Niezaprzeczalnie wzbogaciło
ono nasz warsztat pracy i zainspirowało do dalszego działania. Nasze
cele projektowe nadal realizujemy:
m.in. rozwijamy współpracę ze
szkołą włoską; organizujemy wyjazd
do Londynu dla klasy dwujęzycznej;
wdrażamy metodę integracji językowo - przedmiotowej w naszej
codziennej pracy; tworzymy scenariusze lekcji do publikacji, by mogli
wykorzystywać je inni nauczyciele.
Wszystkich, również tych którzy nie
mieli możliwości wzięcia udziału
w prezentacji, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie szkoły.
W imieniu wszystkich uczestników
projektu

gimnazjaliści z PATPORT-u oraz
przedstawiciele klasy I LO. Już kilka
dni przed wydarzeniem uczniowie
przygotowywali plakaty i transparenty o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy domowej.
Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas czwartkowego happeningu. Marsz rozpoczął się o godzinie
09.30 na placu barcińskiego skateparku. Wraz z przedstawicielami
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Komisariatu Policji,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
przedstawicielami gminnych placówek oświatowych i władzami
gminy przemaszerowaliśmy ulicami
Barcina w kierunku miejskiego stadionu. Tam na murawie utworzyliśmy
żywy napis STOP. Następnie wszyscy
uczestnicy złapali się za ręce, tworząc
krąg przeciwko przemocy. W ten
symboliczny sposób zamanifestowaliśmy swój sprzeciw wobec
różnych form przemocy. Dziękujemy
uczniom i wychowawcom klas,
którzy aktywnie włączyli się w organizację marszu.

Izabella Forgiel

Nietypowa lekcja
języka angielskiego

Stop Przemocy

Anna Rucińska - Niesyn

27 października uczniowie klasy
VI b (I grupa) wzięli udział w pełnej
emocji lekcji języka angielskiego Halloween w konwencji Escape
Room z dreszczykiem, elementami
tajemnicy i dużą dawką niewiadomych, których rozwikłanie prowadziło do odkrycia szyfru z zakodowaną anty-klątwą na złośliwe
czary Edu - Czarownicy. Każde zadanie zawierało wskazówkę, gdzie
szukać kolejnego wyzwania, np.
znaleźć ukryte w sali koperty. Stworzony został łańcuch zadań, a rozwiązanie ostatniego było tajnym
hasłem do uwolnienia się z sali
Liczyła się szybkość, wiedza i kreatywność, które prowadziły do
odkrycia końcowej zagadki. Cztery
trzyosobowe drużyny działały osobno, ścigały się ze sobą. Drużyna
w składzie Jakub Balcer, Oskar Głabiak i Kamil Łukowski jako pierwsza
i jedyna drużyna odblokowała i wyrecytowała z pamięci zaklęcie.
Uczniowie korzystali z telefonów
komórkowych z dostępem do
Internetu, zainstalowanego czytnika
kodów QR oraz słuchawek.
Joanna Boguszewska

Sukces Jakuba
Dreżewskiego

16 listopada 2017 r. uczniowie
Zespołu Szkół w Barcinie, wraz
z opiekunami i dyrektorem placówki,
p. Marzeną Wolską, wzięli udział
w gminnym marszu pod hasłem
„Stop Przemocy”. Zespół Szkół
w Barcinie reprezentowali uczniowie
klasy V b i VI a, uczniowie klas VII i
Dokończenie na str. 18
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Miło nam poinformować iż Jakub
Dreżewski, uczeń klasy I LO został
półﬁnalistą IV Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
organizowanego przez Zespół Szkół
nr 1 w Bydgoszczy oraz Katedrę
Filologii Angielskiej Instytutu Neoﬁlologii i Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Znalazł się on wśród
45 najlepszych uczniów z województwa kujawsko - pomorskiego.
Opiekunem Jakuba jest pani mgr
Katarzyna Wachowska.

Harcerski Marsz
do Miejsc Pamięci
W tym roku Marsz do Miejsc
Pamięci odbyliśmy 31 października.
Wieczorem, po zbiórce przy Kamieniu
Katyńskim i zapaleniu pierwszych
lampek ku czci oﬁar zamordowanych
przez Sowietów w Katyniu, udaliśmy
się na ulicę 4 Stycznia. Tam, na jednej
z kamienic widnieje tablica upamiętniająca Powstańców Wielkopolskich.
Dh Marek Koliński krótko opowiedział
harcerzom historię tego miejsca.
Następnie poszliśmy w stronę Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Stanisława Krzysia, gdzie kolejna tablica przypomina
smutne wydarzenia rozstrzelania przez
Niemców w 1939r., trzech młodych
Polaków. Celem głównym naszego
marszu był barciński cmentarz, na
którym w zbiorowej mogile spoczywają oﬁary II Wojny Światowej oraz
znajduje się miejsce spoczynku Henryka Napieralskiego – Honorowego
Obywatela Barcina. Tam, tak samo jak
w poprzednich miejscach pamięci,
zapaliliśmy lampki i oddaliśmy się
zadumie nad losem tych, którzy służyli
słusznej sprawie, a czasem nawet
poświęcili dla niej swoje życie.
Pamiętając o Dniu Wszystkich Świętych
chcieliśmy jak o młod zi patrioci
szczególnie wspominać naszych
narodowych bohaterów. Cześć ich
pamięci.
dh. Halina Kolińska
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Turniej „Kocham Cię, Polsko"

15 listopada 2017 roku po raz
drugi w naszej szkole odbył się turniej
„Kocham Cię, Polsko". Celem tego
quizu było propagowanie idei
patriotyzmu, szerzenie postaw patriotycznych i przynależności do
Ojczyzny, popularyzacja polskiej
kultury oraz sprawdzenie wiadomości o kraju ojczystym poprzez
zabawową formę konkurencji wzorowaną na popularnym telewizyjnym teleturnieju, a także
wyrażanie pozytywnych emocji
związanych z odzyskaniem niepo-

dległości.
Pytania i kategorie były bardzo
zróżnicowane pod względem charakteru. Tematyka pytań i zadań
dotyczyła Polski, jej geograﬁi, języka
oraz historii, jak również wiedzy
współczesnej.
W zabawie brali udział przedstawiciele z poziomów klas VII szkoły
podstawowej, II i III gimnazjum oraz
klas liceum. Pozostali uczniowie, czyli
widownia z zaangażowaniem pomagali i dopingowali swoje drużyny.
Konkurs składał się z 5 konkurencji:
Dokończenie na str. 19

„wiedza ogólna o Polsce”, kategoria
„wiedza ogólna o Polsce - pytania
szczegółowe”, gdzie trzeba było
podać precyzyjną odpowiedź spośród podanych podpowiedzi, kategoria „poprawna polszczyzna” – tu
zadaniem było przeczytanie bez
zająknięcia wylosowanego słowa /
zdania w języku polskim (np.
„Konstatntynopolitańczykowianecz
ka”, czy „W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach, sześcionogi szczwany trzmiel bezczelnie
szeleścił w szczawiu, trzymając
w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocąc skrzydłami”), kategoria „śmieszne i dziwne pytania”,
gdzie spodziewać trzeba było się
pytań z życia codziennego (np. czyj
wizerunek widnieje na banknocie
dwudziestozłotowym) i ostatnia
konkurencja – „koło fortuny”, gdzie
trzeba było odpowiedzieć na zadane
pytanie, a konkurencyjna drużyna
mówi: „więcej”, lub „mniej”. Drużyna, która odpowiedziała bezbłędnie lub była bliższa prawdy kręciła
kołem. Za odpowiedź uzyskiwano
tyle punktów ile wskazało koło
fortuny. Ileż było tu emocji - od + 100
pkt. do - 50 pkt., a szala zwycięstwa
przechodziła z rąk do rąk, ostatecznie
we wszystkich poziomach triumfowała dobra zabawa.
Artur Zamiar

Ku chwale
Powstańców
Od kilku lat interesuję się
Powstaniem Wielkopolskim.
Przygotowując się do powiatowego
konkursu zgłębiającego wiedzę na
ten temat, wykonałam prezentację
o powstańcu z Barcina – Panu Edmundzie Reinke. Pamiętam, jakby to
było wczoraj, jak w zimny i deszczowy dzień szukałam jego grobu. Zajęło
mi to trochę czasu. Dlatego w grudniu 2016 roku zrodził się pomysł
upamiętnienia Powstańców Wielko-

polskich spoczywających na cmentarzu w Barcinie. Ustawiona tam
będzie tablica informująca, gdzie
dany powstaniec jest pochowany,
a na jego płycie nagrobnej zostanie
umieszczona imienna tabliczka.
W maju bieżącego roku udałam się na
spotkanie do Pana Burmistrza,
poparł mój pomysł i obiecał pomoc.
Wtedy prace zaczęły nabierać tempa.
Wraz z początkiem wakacji, rozpoczęły się poszukiwania grobów
bohaterów tegoż Powstania. Ku
mojemu zdziwieniu, osób, które
mogłyby brać udział w tamtych
wydarzeniach było około 500.
Pozostała więc weryﬁkacja z różnych
źródeł: barcińskich książek, listy
odznaczonych Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym, Archiwum
Wo j s k o w y m w P o z n a n i u , c z y
Centralnym Archiwum Państwowym
w Warszawie.
Kolejnym etapem było odnalezienie
rodzin Powstańców Wielkopolskich.
W tym celu pojawiły się ogłoszenia
w tygodniku „Pałuki”, „Gazecie
Pomorskiej”, barcińskich paraﬁach,
Telewizji Lokalnej i Radiu Żnin. Dużą
pomoc otrzymałam także od starszych mieszkańców Barcina, którzy
zawsze chętnie pomagali mi odszukiwać kolejnych członków rodzin
Powstańców. To był najdłuższy etap
pracy, który trwał ponad dwa miesiące. Przez ten okres spotykałam się
z różnymi osobami, które zawsze
z uśmiechem na twarzy, często też ze
łzami w oczach opowiadali o swoich
przodkach, przekazywali kopie zdjęć
rodzinnych, dokumentów, a także
pokazywali pamiątki, np. Wielkopolski Krzyż Powstańczy, czy pas,
który powstaniec miał przy sobie
podczas walk. Kilka dni temu, ten
etap, dobiegł końca. Okazało się, że
na cmentarzu w Barcinie spoczywa
39 zweryﬁkowanych Powstańców
Wielkopolskich. Możliwe, że z czasem będzie ich więcej, np. gdy znajdą
się dodatkowe, potwierdzone
w źródłach informacje. Wszystkie
materiały złożyłam do Urzędu
Miejskiego w Barcinie. Wiem, że już

trwają rozmowy z przedstawicielami
różnych ﬁrm, którym zlecono
wykonanie tablicy. Przez cały czas
motywuje mnie do działania i wspiera
merytorycznie p. Grażyna Sudoł opiekun projektu. Teraz pozostało
czekać do stycznia - wtedy odbędzie
się uroczystość odsłonięcia tablicy.
Trzymam kciuki, żeby wszystko
przebiegło pomyślnie!
Zosia Drzewiecka klasa III b gimnazjum

IX Powiatowy Konkurs Gwary
Pałuckiej
Ocalić od Zapomnienia

22 listopada w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbył się IX Powiatowy Konkurs
Gwary Pałuckiej „Ocalić od Zapomnienia – Gwara Pałucka”. Dzieci
pięknie recytowały wiersze w gwarze
pałuckiej. Kiedy jury poszło obradować, mogliśmy posłuchać i zobaczyć
jak wygląda strój pałucki, poczęstować się chlebem z gzikiem i pastą
jajeczną oraz słodkimi rogalikami.
Nadszedł wreszcie oczekiwany czas
ogłoszenia werdyktu. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie
19
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z naszej szkoły. W kategorii klas I - III
pierwsze miejsce zajęła Zuzanna
Kwaśniewska z klasy I c – opiekun p.
Ela Rydlewska, drugie miejsce
Karolina Mazurek - opiekun p. Olga
Nowicka. W kategorii klas IV –VI
pierwsze miejsce zajęła Karina
Wierzbińska z klasy IV e - opiekun p.
Iwona Szkopiak.
Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy naszym dzieciokom – Pałuczokom!
Olga Nowicka

IX edycja „poPaTrz” za nami

W czwartkowe popołudnie
(19.10.2017r.) całą grupą wyruszyliśmy do inowrocławskiego
Młodzieżowego Domu Kultury im. J.
Korczaka, by wziąć udział w nocnych
warsztatach, których tematem była
proﬁlaktyka i sztuka, a nazajutrz w IX
Wojewódzkim Proﬁlaktycznym Przeglądzie Teatralnym „poPaTrz” zorganizowanym przez II LO im. M.
Konopnickiej i Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka pod honorowym patronatem Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Inowrocławskiego i Impresariatu Programu PaT.
20

W nocnym spotkaniu wzięło udział
kilka grup, między innymi ze Strzelna,
Włocławka, Chełmna, Złotnik Kujawskich, a nawet z Warszawy. Tego
wieczora zdecydowanie wiedliśmy
prym w tańcu „waka waka”, dlatego
poprowadziliśmy szybki kurs nauki
kroków dla pozostałych uczestników. Organizatorzy przygotowali
dla nas warsztaty teatralne, wokalne,
taneczne, psychologiczne, samoobrony i ﬁlmowe, a dla opiekunów
grup warsztat mentorski, który
poprowadził twórca programu PaT pan Grzegorz Jach. Wzięła w nim
udział opiekunka naszego PaTPORTu

i grupy teatralnej pani Marlena
Korgul. W nocy zobaczyliśmy także
premierę spektaklu „Kołtun R JA"
w reżyserii Tomasza Bielińskiego,
w którym główną rolę (pani Dulskiej)
zagrała absolwentka naszej szkoły
Marta Matuszewska. Na scenie
wystąpili także goście z Warszawy,
prezentując fragment dramatu Sławomira Mrożka. Uwieńczeniem
wszystkich warsztatów były nocne
pokazy i animacje, a potem długie
i sympatyczne nocne rozmowy.
Piątkowy poranek rozpoczął się
szybką toaletą, pożywnym śniadaniem i teatralną rozgrzewką,
byśmy o godz. 9,00 mogli pewnie
stanąć na scenie i zaprezentować
spektakl pt. „Inni”, do którego sami
napisaliśmy scenariusz. Cenną lekcją
było dla nas spotkanie z panem
Grzegorzem Jachem i członkami jury,
którzy po zagranym przez nas
spektaklu spotkali się z nami w sali
lustrzanej, by omówić technikę gry
aktorskiej, zastosowane rozwiązania
reżyserskie oraz tematykę poruszaną
w przedstawieniu. Uzyskaliśmy wiele
pozytywnych ocen i konstruktywną
informację zwrotną. Podczas gali
podsumowującej wszystkie grupy
otrzymały wyróżnienia za promowanie wartości proﬁlaktycznych,
a Jury Młodych przyznało nagrody
dla najlepszych aktorów: Marii WolDokończenie na str. 21

skiej z klasy I liceum oraz Adriana
Staszaka z klasy II gimnazjum. Zostaliśmy obdarowani także licznymi
upominkami w postaci srebrnych
zawieszek z maskami, bransoletek
w postaci aniołów, kubków czy koszulek i kalendarzy.
Do Barcina wróciliśmy w piątkowe
popołudnie, nieco zmęczeni, ale
usatysfakcjonowani. Jeden z naszych
kolegów z siódmej klasy - Bruno
Maciejewski, który w tym roku
szkolnym dołączył do grupy teatralnej, podsumował nasz wyjazd
tak:
„Pobyt w Inowrocławiu trochę mnie
zaskoczył. Była tam naprawdę miła
atmosfera. Działo się wiele ciekawych rzeczy, więc nie sposób było
się nudzić. Bardzo podobały mi się
wystąpienia innych grup teatralnych,
a szczególnie grupy Azyl z pierwszym
aktem sztuki „Moralność pani Dulskiej”. Warsztat improwizacji z
uśmie-chem, w którym wziąłem
udział, był zabawny i szkoda, że
trwał tylko półtorej godziny. Do
domu wróciłem bardzo zmęczony,
ale szczęśliwy. Mam nadzieję, że i w
przyszłym roku pojadę, gdyż
naprawdę warto.”

Wiktoria Osuch III c (opiekun Agata
Karbowiak/Małgorzata Wiland)
Agata Paszkiet z klasy III a (opiekun
Olga Nowicka)
Zoﬁa Forgiel z klasy III a (opiekun
Olga Nowicka).
Gratulujemy i życzymy sukcesów na
kolejnym szczeblu!
Dziewczynki będą reprezentowały

naszą szkołę w Powiatowym Konkursie „Mikołajkowe Debiuty” 4
grudnia w Piechcinie. Dziękujemy za
zaangażowanie się rodziców w przygotowanie swoich pociech, dodawanie im otuchy, wspieranie i oklaskiwanie.
Organizatorzy: Marzena Błaszak,
Renata Dziurzyńska

Cb, zw, kc...,
czyli o kwestiach w języku

Lucarna

Szkolne eliminacje
do Powiatowego
Konkursu Wokalnego
W poniedziałek, 20 listopada
odbyły się szkolne eliminacje do
Powiatowego Konkursu Wokalnego
„Mikołajkowe Debiuty" dla klas I - III.
Jury w składzie: Zoﬁa Czyżewska, Anita Rzepka oraz Zuzanna Dziurzyńska
przesłuchało 20 solistów. Do etapu
powiatowego postanowiło zakwaliﬁkować uczennice:
I miejsce - Melania Najkowska z klasy
III b (opiekun Anita Rzepka)
II miejsce - Karolina Mazurek z klasy
III a (opiekun Olga Nowicka)
III miejsce - Amelia Bolińska z klasy II
a (opiekun Marzena Błaszak)
wyróżnienia:
Dokończenie na str. 22
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Laureaci konkursu „Korona i sukienka dla Maryi”

25 października 2017 r. uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego
w Barcinie wzięli udział w wykładzie
i warsztatach językowych zatytułowanych: „Cb, zw, kc, czyli o młodej mowie w językoznawczych
uszach", które odbyły się w sali
widowiskowej Pałacu Młodzieży
w Bydgoszczy. Wykład poprowadziła
prof. Małgorzata Święcicka z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Temat spotkania
skupiał się na stylach mówienia oraz
na tym, jak bardzo nasze wypowiedzi
nas charakteryzują. Młodzież dowiedziała się wiele na temat najbliższego im zagadnienia - gwary
młodzieżowej. Bez problemu rozszyfrowała skróty zastosowane w temacie prelekcji. Po wykładzie pani
profesor bardzo chętnie odpowiadała na pytania słuchaczy. A było ich
niemało... .Opiekunkami wyjazdu
były panie: Marlena Korgul (klasa I
LO) i Joanna Wojtysiak (klasa III LO
rozszerzenie). Tegoroczny plan spotkań organizowanych w ramach
Interaktywnej Poradni Języka Polskiego nosi tytuł „Jak cię słyszą, tak
cię widzą". Najbliższe zajęcia z młodzieżą, mają zwrócić uwagę na
kwestie poprawności językowej,
wymowy, kultury słowa, a także na
środowiskowe i gwarowe wyróżniki
mowy, wreszcie na język jako znak
tożsamości narodowej i kulturowej.
Uczestnicy deklarują, że bardzo
chętnie wzięliby w nich udział.
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W październiku odbył się pierwszy szkolny konkurs „Korona i sukienka dla Maryi”. Prace konkursowe
zostały pokazane na wystawie
zorganizowanej w Kościele Paraﬁalnym św. Maksymiliana w Barcinie.
W konkursie wyłoniono poszczególnych laureatów. Kolejne miejsca
zajęli oraz wyróżnienia otrzymali:
w klasach I – III
1 miejsce Wanessa Wilińska
2 miejsce Paweł Niesyn
3 miejsce Marysia Korgul
Wyróżnienia: Roksana Kranc, Jeremiasz Łabędzki i Jędrzej Zieliński;
w klasach IV – VII
1 miejsce Amelia Wilińska
2 miejsce Marta Korzempa
3 miejsce Izabela Szwed
Wyróżnienia: Alicja Szlachcikowska,
Marcel Wojciechowski i Jakub Krakowiak.

Zespół redakcyjny:
Weronika Bembenek
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak

X Otwarty Turniej Darta 301
„Grand Prix
Trzech Basenów”

11 listopada 2017r. (tj. w minioną
sobotę) - w dzień Święta Niepodległości - od godziny 16:30 na
Stadionie Miejskim w Barcinie
rozgrywany był jubileuszowy - X
Otwarty Turniej "Darta 301" o Puchar
Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji - Pani Leny Patalas. W rywalizacji udział wzięło dwunastu
graczy. Po kilku słowach otwarcia i
losowaniu, wszyscy zostali rozstawieni w drabince turniejowej podwójnego K.O. dla szesnastu
graczy... W turnieju, który trwał do
godziny 19:30, mieliśmy okazję
obejrzeć kilka nowych twarzy, które
napsuły krwi faworytom.. Miano
najlepszego dartera obronił Przemysław Gil ze Żnina. Tuż za nim
uplasowali się kolejno.. Marcin
Ratajczak (Barcin) oraz Paweł Horka
(Żnin)! Pierwsza trójka otrzymała
okazjonalne statuetki oraz wejściówki na basen. Nagrodę dodatkową - podwójną wejściówkę na
Krytą Pływalnię w Barcinie, otrzymał
Przemysław Gil, który ugrał najwyższy wynik w trzech rzutach - "high
score"! Poniżej ostateczna kolejność:
1. Przemysław Gil (Żnin)
2. Marcin Ratajczak (Barcin)
3. Paweł Horka (Żnin)
4. Radosław Zamiar (Żnin)
5-6. Damian Kaśków (Piechcin)
5-6. Piotr Garwol (Barcin)

7-8. Wiesław Garwol (Barcin)
7-8. Łukasz Gil (Żnin)
9-10. Roman Kowalczyk (Wolice)
9-10. Przemysław Diupero (Barcin)
11-12. Piotr Wojewoda (Bydgoszcz)
11-12. Sebastian Malinowski (Barcin)
Następny turniej DARTA 301, organizowany przez Barciński Ośrodek
Sportu i Rekreacji, planowany jest na
pierwszą połowę grudnia - więcej
informacji już wkrótce!
ZAPRASZAMY!

26 listopada 2017 o godz. 9:00 na
Krytej Pływalni w Barcinie odbyły się
zawody pływackie z cyklu „Grand Prix
Trzech Basenów”. W rywalizacji udział
wzięło ponad 100 zawodników z trzech
klubów: Sokół Barcin, UKS Krzywousty
Nakło oraz UKS Orka Mogilno. Zawodnicy podobnie jak przed miesiącem
pływali łącznie czterema stylami: motylkowym, grzbietowym, klasycznym
i dowolnym, startując w 29 kategoriach
wiekowych. Każdy uczestnik mógł
popłynąć dwoma stylami. Na zakończenie zawodów odbyły się biegi
sztafetowe: w których wystartowały
czteroosobowe drużyny dziewcząt oraz
chłopców – każdy reprezentował inną
kategorię wiekową i inny styl. Podczas
zawodów wyłonieni zostali najlepsi
zawodnicy Grand Prix 3 basenów, którzy
uzyskali największą punktację z 6
spotkań. Młodzi pływacy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, medale oraz
nagrody rzeczowe. Najlepszym Klubem
sportowym GP okazał się UKS Krzywousty Nakło. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania należą się rodzicom oraz
opiekunom, którzy dopingowali swoich
podopiecznych i mocno trzymali za nich
kciuki.
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Pokazy sztuk walki
Dnia 12 listopada na zaproszenie
klubu Sokół Gąsawa z okazjii III Biegu
Niepodległości w Gąsawie sekcja
judo i samoobrony wraz z grupami
rekonstrukcyjnymi pod kierownictwem Mariusza Sulińskiego brały
udział w pokazach sztuk walk.
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Vademecum

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

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

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90
Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92
Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29
Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin
tel. +48 52 383 70 86
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl
Miejski Dom Kultury w Barcinie
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 660 541 452

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

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

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

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

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

nowy internetowy

Barcina
listopad 2017

DODATEK

Policjanci z Barcina w Patrolu Roku

W dniach 13-15 września 2017
roku w Szkole Policji w Słupsku odbył
się ﬁnał X X I V Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów Prewencji
Turniej Par Patrolowych „Patrol
Roku”. Województwo kujawskopomorskie reprezentowali policjanci
z Komisariatu Policji w Barcinie
i Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Służący w Barcinie sierż. szt.
Maciej Borkowski oraz st. sierż.
Marcin Szymański wykazali się
w teście wiedzy zawodowej i konkurencjach sprawdzających umiejętności praktyczne w zakresie

strzelania sytuacyjnego, stosowania
technik obezwładniania, udzielania
pierwszej pomocy, biegu pościgowego i przeprowadzania interwencji policyjnych. W klasyﬁkacji
generalnej funkcjonariusze KP Barcin
zajęli 9 miejsce na 34 par patrolowych. Reprezentacja Komendy
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
wygrała klasyﬁkację drużynową.
Turniej Par Patrolowych „Patrol
Roku” służy propagowaniu właściwego wizerunku policjanta:
sprawnego, zdecydowanego w działaniu, a przede wszystkim umie-

jącego wykorzystywać posiadaną
wiedzę i umiejętności w działaniach
na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Na XXXV sesji Rady
Miejskiej w Barcinie Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krystyna Bartecka
i Burmistrz Barcina Michał Pęziak
pogratulowali funkcjonariuszom
Komisariatu Policji w Barcinie
doskonałego wynik w ﬁnale zawodów w Słupsku oraz podziękowali
za wzorową służbę.
Jarosław Drozdowski

Budowa Parku Miejskiego
w Barcinie – część I
8 listopada 2017 roku Gmina
Barcin i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie podpisały umowę,
której przedmiotem jest udzielenie
beneﬁcjentowi doﬁnansowania na
realizację Projektu nr POIS.02.05.0000-0165/16 pn.: „Budowa Parku
Miejskiego w Barcinie – część I”
w ramach działania 2.5. „Poprawa
jakości środowiska miejskiego” II oś
priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Planowany całkowity koszt realizacji
projektu wynosi 1.530.768,69 PLN
a maksymalna kwota wydatków kwaliﬁkowalnych wynosi 1.401.766,29
P L N . Beneﬁcjentowi udzielone
zostanie doﬁnansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej
niż 1.191.501,34 PLN.
Celem przedsięwzięcia „Budowa
Parku Miejskiego w Barcinie” – część I
jest poprawa jakości i rozwój terenów zieleni miejskiej w Barcinie. Cel
ten zostanie osiągnięty poprzez
stworzenie w Barcinie wzorcowego
park u m i e j s k i e go, charak t e ry zującego się dużą bioróżnorodnością, który pozytywnie wpłynie
na jakość środowiska naturalnego
i poprawi komfort życia mieszkańców.
Realizacji celu głównego będą służyć
następujące cele szczegółowe:
 zwiększenie powierzchni terenów
zieleni miejskiej,
 poprawa jakości i rozwój różnorodności biologicznej,
 poprawa jakości powietrza,
 ograniczenie hałasu,
 zahamowanie spływu powierzchniowego wody,
 zabezpieczenie zboczy,
 podnoszenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców,
 stworzenie miejsca rekreacji
i wypoczynku,
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stworzenie miejsca pełniącego
funkcje sportowe, zdrowotne,
kulturalne i rozrywkowe.
Efektem realizacji projektu będzie
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej w wyniku
realizacji projektu o 0,04 ha oraz
zwiększenie powierzchni terenów
zieleni objętej pracami w ramach
projektu o 4,28 ha.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
przedstawia się następująco:
1.
Prace związane z zielenią –
obejmują wykonanie prac związanych z odpowiednim przygotowaniem terenu, wykonaniem nasadzeń i założeniem trawników,
koszt zakupu roślin i karmników oraz
domków lęgowych.
2.
Elementy małej infrastruktury – wyposażenie parku w podstawową małą infrastrukturę służącą
udostępnianiu zieleni – ławki, kosze
na śmieci, stojaki rowerowe, tablice
informacyjne i edukacyjne.
3.
Budowa altany edukacyjnej –
zbudowanie obiektu małej architektury – altany pełniącej funkcje
edukacyjne o faunie i ﬂorze oraz jej
wyposażenie.
4.
Postawienie słupa multimedialnego – montaż słupa multimedialnego pełniącego funkcję
ładowarki urządzeń mobilnych,
samoobsługowej stacji napraw
rowerów, tablicy informacyjnej
z modułem oświetlenia LED, który
będzie zasilany przy pomocy oze.
5.
Linarium – stworzenie placu
linarium – rodzaj placu zabaw z różnorakimi urządzeniami sprawnościowymi.
6.
Branża teletechniczna –
wykonanie kanalizacji kablowej przeznaczonej dla monitoringu łączącej
projektowane punkty monitoringu
w parku z kanalizacją teletechniczną
miejską.
Instytucja Zarządzająca Programem
Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących
projektów ﬁnansowanych ze


środków pochodzących z Programu
Infrastruktura i Środowisko dostępne pod adresem:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlo
wosci
W celu zgłoszenia nieprawidłowości
można wysłać wiadomość na adres email: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
Projekty, które korzystają z doﬁnansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
podlegają obligatoryjnej kontroli.
Informacje w tym zakresie dostępne
są na stronie internetowej pod
adresem:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizujeprojekt/kontrola-nieprawidlowoscinaduzycia-ﬁnansowe/
Justyna Lewandowska

Rekordowa zbiórka
krwi w Barcinie
2 listopada br. odbyła się
w Barcinie zbiórka krwi. W specjalistycznym ambulansie do
pobrania krwi zarejestrowano
rekordową liczbę 39 osób,
z których 33 honorowych dawców
oddało 14,850 litrów krwi.
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy dziękują wszystkim
osobom oddającym krew –
bezcenny lek ratujący życie.
Kolejny barbórkowy pobór krwi
w Barcinie odbędzie się w niedzielę 3 grudnia 2017 roku przy
kościele pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego. Rejestracja dawców w ambulansie w godzinach
od 9:30 do 13:30 na postawie
dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
Jarosław Drozdowski

Anioł pomocy społecznej

W piątek 17 listopada br.
w Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyła się gala wręczenia
nagród Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy
Anioł” 2017 dla osób wyróżniających
się w działalności pomocy społecznej
na rzecz mieszkańców regionu.
W tym roku nagrodzono dziesięć
osób i pięć zespołów oraz przyznano
pięć wyróżnień. Nagroda pieniężna,
list gratulacyjny i statuetka „Stalowego Anioła” traﬁły do rąk pani
Agnieszki Kuźmińskiej z Julianowa.
Pani Agnieszka pracuje w MiejskoGminny Ośrodku Pomocy Społecznej
w Barcinie jako pracownik socjalny
oraz działa w Pomorsko-Kujawskim
Zrzeszeniu Samopomocy Obywatelskiej Sampo. Celem konkursu
„Stalowy Anioł” jest promowanie
najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich
osiągnięć, odwagi we wdrażaniu
innowacyjnych projektów oraz
nagradzanie rzetelności i oﬁarności
w realizacji zadań z zakresu pomocy

społecznej. Władze samorządowe
Gminy Barcin rekomendując panią
Agnieszkę Kuźmińską do regionalnej
nagrody za wybitne i nowatorskie
osiągnięcia w dziedzinie pomocy
społecznej, podkreśliły jej zaangażowanie wolontariackie w projekcie
„Żywność w darze” i prowadzenie
biura pośrednictwa pracy oraz
dokonania w pracy zawodowej.

chać opowieści o swoich przodkach,
minionych wydarzeniach i ciekawostkach dotyczących miasta. Gimnazjalistka rozwijając swoją pasję na
zajęciach kółka historycznego
prowadzonego przez panią Grażynę
Sudoł, zajęła się tematyką Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. Po
sukcesach w Powiatowym konkursie
wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
gdzie przypomniała sylwetki Edmunda Reinke i Józefa Zdzisława Czendefu, postanowiła przygotować
tablicę informacyjną na cmentarzu
paraﬁalnym w Barcinie. Celem jest
upamiętnienie mieszkańców uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, których pochowano na cmentarzu paraﬁalnym
w Barcinie, poprzez montaż tablicy z
lokalizacją miejsc pochówku i imiennych tabliczek na płytach nagrobnych. Na chwilę obecną Zoﬁi
Drzewieckiej udało się zweryﬁkować
informacje o 39 powstańcach spoczywających w Barcinie i uzyskać
zgody rodzin na oznakowanie
grobów. Inicjatywę uczennicy poparli
ks. Edmund Napierała proboszcz
paraﬁi pw. św. Jakuba Większego
w Barcinie, administrator cmentarza
paraﬁalnego i Młodzieżowa Rada
Gminy Barcin. Burmistrz Michał Pęziak objął przedsięwzięcie patronatem, a wykonanie i montaż tablicy
informacyjnej sﬁnansowano z budżetu Gminy Barcin.

Jarosław Drozdowski
Jarosław Drozdowski

Pamięci uczestników
Powstania Wielkopolskiego

Unijna dotacja dla
TELE-STROP-SYSTEM

Zoﬁa Drzewiecka z Gimnazjum nr
1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
realizuje projekt upamiętnienia
mieszkańców gminy uczestniczących
w Powstaniu Wielkopolskim 19181919, którzy spoczywają na cmentarzu paraﬁalnym w Barcinie. Nastolatka od najmłodszych lat interesuje
się historią Polski, przeszłością
Barcina i jego mieszkańców, lubi słu-

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs dla Osi priorytetowej 1
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.6 Wspieranie tworzenia
i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów
i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla
innowacyjnych M Ś P Schemat 1:
Rozwój sektora MŚP poprzez wdraDokończenie na str. 4
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Wiarygodna szkoła
żanie innowacji w przedsiębiorstwie
– projekty o wartości wydatków
kwaliﬁkowalnych poniżej 1 mln zł
Schemat 2: Rozwój sektora MŚP
poprzez wdrażanie innowacji
w przedsiębiorstwie – projekty
o wartości wydatków kwaliﬁkowalnych co najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z unijnego
wsparcia w łącznej kwocie 168 mln zł
skorzysta 128 mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Wśród
beneﬁcjentów jest Wytwórnia
Materiałów Budowlanych TELESTROP-SYSTEM z Barcina Wsi. Firma
pana Grzegorza Radzikowskiego
otrzymała 465.045,00 zł dotacji na
projekt „Wdrożenie do produkcji
pustaka ściennego keramzytobetonowego dla budynków
energooszczędnych i pasywnych”
o łącznej wartości 1.144.625,70 zł.
Firma rodzinna Tele-Strop-System
istnieje od 1982 roku. Zajmuje się
produkcją stropów gęstożebrowych,
pustaków ściennych, bloczków fundamentowych, systemów kominowych i wentylacyjnych oraz
betonu towarowego różnych klas.
We wszystkich procesach produkcyjnych korzysta z najlepszych
surowców. Firma świadczy usługi
transportowe własnymi pojazdami
samowyładowczymi. Od 2011 roku
Wy t w ó r n i a M a t e r i a ł ó w B u d o wlanych Tele-Strop-System z Barcina
Wsi spełnia warunki programu
Rzetelna Firma i posiada Certyﬁkat
Rzetelności potwierdzający brak
niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze
Długów BIG SA. W 2017 roku pan
Grzegorz Radzikowski otrzymał
Certyﬁkat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 gwarantujący, że jego ﬁrma spełnia najwyższe normy i wymagania określone w zasadach społecznej
odpowiedzialności biznesu, działa
zgodnie z prawem i zasadami etyki.
Jarosław Drozdowski
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Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Jana Brzechwy w Barcinie
otrzymała certyﬁkat ogólnopolskiego Programu Wiarygodna
Szkoła, którego celami są
stworzenie społeczności placówek spełniających najwyższe
standardy edukacyjne i dydaktyczne, wspieranie rozwoju
i pozycji szkół przez promocję ich
pozytywnego wizerunku wynikającego z odpowiedniego
poziomu nauczania i bezpieczeństwa uczniów oraz umożliwienie i ułatwienie rodzicom
oraz potencjalnym uczniom
dokonania oceny i porównania
szkół uczestniczących w programie. Pomysłodawcy zestawienia najlepszych polskich placówek
spełniających kryteria w zakresie
bazy dydaktycznej i bezpieczeństwa, oceniają takie aspekty jak
posiadanie dostęp do Internetu,
pracowni komputerowych
i ogólnodostępnej sieci Wi-Fi,
funkcjonowanie platformy
edukacyjnej i elektronicznego
dziennika, dostęp do biblioteki,
infrastruktury sportowej, świe-

tlicy szkolnej i stołówki z własną
kuchnią, uczestnictwo w dodatkowych programach dożywiania
oraz posiadanie certyﬁkatu
programu potwierdzającego
bezpieczeństwo szkoły, przedstawienie katalogu działań mających
służyć zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole i posiadanie
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym planu ewakuacji.
Organizatorem programu jest
Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z
Wrocławia.
Jarosław Drozdowski

I sesja MRG Barcin

7 listopada br. odbyła się
inauguracyjna sesja Młodzieżowej
Rady Gminy Barcin II kadencji 2017 –
2019. Młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli
ślubowanie. Po autoprezentacji
młodzież w głosowaniu tajnym
wybrała prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy
Barcin została Izabela Marczak. Wiceprzewodniczącym wybrano Filipa
Andlera a Sekretarzem – Wiktora
Ratajczaka. W samorządowym
organie konsultacyjnym reprezentującym młodzież Miasta i Gminy Barcin
działają również Oskar Falkowski,
Zuzanna Grzeszak, Paulina Kardach,

Damian Karow, Roksana Kistowska,
Oliwia Matelska, Mateusz Mikulski,
Martyna Ojczenasz, Jagoda Pietrala
i Wiktoria Tarnowska. Ich celem jest
wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej wśród młodzieży,
inicjowanie, wspieranie, organizacja
i koordynowanie działań w zakresie
szeroko pojętych problemów życia
społecznego młodzieży, zwiększenie
partycypacji ludzi młodych w procesach decyzyjnych oraz zapewnienie
możliwości uczestniczenia młodzieży
w procesie podejmowania decyzji
bezpośrednio jej dotyczących.
Jarosław Drozdowski

Szkolenie dla przedsiębiorców

Gmina Barcin we współpracy
z Inspektoratem ZUS w Żninie zorganizowały szkolenie dotyczące
nowych zasad opłacania składek ZUS
od 1 stycznia 2018 roku. Do Urzędu
Miejskiego w Barcinie przyjechały
panie Zoﬁa Strzemkowska, Magdalena Heinich i Monika Piekarska.
Pracownice Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych przygotowały materiały
informacyjne i prezentację multimedialną. Od 1 stycznia 2018 r.
płatnicy będą opłacali składki na
wszystkie ubezpieczenia i fundusze
jednym przelewem na jeden rachunek, a funkcjonujące obecnie
cztery konta bankowe przestaną być
aktywne z końcem bieżącego roku.
Każdy płatnik otrzyma swój własny
indywidualnym numer rachunku, na
który będzie przelewał pieniądze do
Z U S . W bezpłatnym szkoleniu
uczestniczyło 22 przedsiębiorców
i przedstawicieli lokalnych instytucji.
Jarosław Drozdowski

Modernizacja
i proﬁlowanie dróg
8 listopada 2017 roku Gmina
Barcin zawarła umowy o łącznej
wartości 162.083,25 zł na modernizację drogi gminnej nr 130303C
Krotoszyn – Sadłogoszcz (III etap)
oraz proﬁlowanie i utwardzenie
kamieniem wapiennym dróg
wewnętrznych na terenie Gminy
Barcin w miejscowościach Knieja,
Julianowo, Wolice Górne, Barcin
Wieś, Barcin (ul. Cicha i Spokojna),
Krotoszyn i Szeroki Kamień. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe
Spółka z o. o. z Olszy za 126.413,25 zł
zajmie się ulepszeniem nawierzchni
części drogi gminnej nr 130303C
Krotoszyn – Sadłogoszcz poprzez
wykonanie nakładki bitumicznej
z betonu asfaltowego o grubości 4
cm na odcinku długości 602 m.
Dokończenie na str. 6
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i szerokości 4,8 m oraz plantowaniem (ścinanie i uzupełnianie)
poboczy gruntowych o szerokości
0,75 m. Termin zakończenia robót
ustalono na 08.12.2017 r. Inwestycję
współ-ﬁnansuje w kwocie 75.000,00
zł Państwowe Gospodarstwo Leśne
La-sy Państwowe Nadleśnictwo Gołąbki. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowo-Transportowe
„Autotransport” Pawła Konopy ze
Smerzyna przyjął do wykonania
roboty o wartości 35.670,00 zł polegające na proﬁlowaniu i utwardzeniu
kamieniem wapiennym dróg wewnętrznych na terenie Gminy Barcin.
Zakres prac obejmuje wyproﬁlowanie drogi o nawierzchni gruntowej, wbudowanie 500 ton kamienia wapiennego o frakcji 8-16 mm
na szerokość 3 m i grubości ok. 10 cm
oraz zagęszczenie poprzez wałowanie. Materiał został pozyskany
w formie darowizny od Lafarge
Cement S.A. Na realizację zamówienia wykonawca ma czas do końca
listopada. Koordynacją i odbiorem
robót zajmą się pracownicy Referatu
Inwestycji Remontów i Dróg.
Jarosław Drozdowski

Nowa siedziba
GLOBAL TECHNIK
W październiku 2017 roku
odbyło się oﬁcjalne otwarcie nowej
siedziby ﬁrmy Global Technik Spółka
z o.o. Spółka komandytowa
w Piechcinie. Na zaproszenie założycieli ﬁrmy pana Dariusza Piętasa
i pana Krzysztofa Sobczaka w uroczystości uczestniczyli Burmistrz
Barcina Michał Pęziak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna
Bartecka i Sekretarz Gminy Waldemar Dolata. Z okazji otwarcia nowej
siedziby oraz utworzenia centrum
badawczo-rozwojowego opracowywania innowacyjnych powłok
o zaawansowanych właściwościach,
samorządowcy docenili efektywną
6

politykę rozwoju Zarządu spółki
w oparciu o wykwaliﬁkowaną
i doświadczoną kadrę, jakość
i profesjonalizm gwarantujące
uznanie polskich i zagranicznych
kontrahentów. Lokalne władze
podziękowały za wybór Gminy
Barcin, jako idealnego miejsca do
inwestowania w badania i rozwój
innowacyjnych produktów i usług we
współpracy z Politechniką Wrocławską. Global Technik to ﬁrma
specjalizująca się w dziedzinach
remontów instalacji przemysłowych
oraz obróbki skrawaniem metali.
Usługi obejmują m.in.:
- prace modernizacyjne i remontowe
w wielu branżach: mechanicznej,
elektrycznej, automatycznej, izolacyjnej, chemicznej oraz energetycznej, świadczone dla największych
przedsiębiorstw w Polsce, jak i kon-

trahentów zagranicznych,innowacyjne, indywidualnie dedykowane rozwiązania w dziedzinie
technologii materiałów trudnościeralnych i uszczelnień,
- montaż i demontaż maszyn oraz
urządzeń instalacji przemysłowych,
- specjalistyczne usługi w zakresie
obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych.
Wykonawcą zadania pn. „Wykonanie
robót budowanych wraz z zakupem
niezbędnych materiałów w celu
budowy hali produkcyjnej wraz
z niezbędnym zapleczem socjalnoadministracyjnym oraz wewnętrznymi instalacjami technicznotechnologicznymi o powierzchni
1010,55 m2 zgodnie z dokumentacją
budowlaną” jest lokalna ﬁrma BUDAUTO Macieja Radzikowskiego.
Jarosław Drozdowski

