
nowy internetowy 

           grudzień 2017Gminne Pismo Lokalne
wydawane przez 
Miejski Dom Kultury
w Barcinie

w numerze:

           nr 12 (238) ROK XXIV

WYDARZENIA
 ”Zimowa baśń”
 Kolędy, pastorałki, piosenki 

świąteczne
 Betlejemskie Światło Pokoju 

dotarło do Barcina
 Dzień Wolontariusza
 Barciński rynek we 

wspomnieniach
 ”Prawda o Fatimie i wielkich 

podróżnikach Portugalii”
                                               
                                                    i inne  
 Z NASZEJ POCZTY
 Z działalności KLUBU 

POLSKIEJ KSIĄŻKI  w Barcinie

        i inne              
ODGŁOS MŁODZIEŻY
 Mikołajkowe Debiuty 2017
 II Przystanek Profikatyczny 

PatPort
 Warsaw Comic Con
 Uczniowie wysłali listydo 

Królowej Elżbiety II

                                                      i inne 
SPORT
 Gwiazdkowe zawody pływackie
 Mikołajkowe pokazy
 X Gwiazdkowy Turniej 

Rankingowy
                                                    i inne
SAMORZĄD
 Najlepsza biblioteka w regionie
 Budżet Gminy Barcin na 2018 

rok
 Honorowe krwiodawstwo
 Jubileusz rzemieślnika
                                                
         i inne

ISSN 1429-4370

Dokończenie na str. 2

„Zimowa baśń”

To już tradycja, że 6 grudnia do 
Miejskiego Domu Kultury z dalekiej 
Laponii przybywa Św. Mikołaj, a każ-
dy kto akurat znajduje się w tym 
miejscu otrzymuje od niego słodki 
upominek. 
Nim jednak brodaty jegomość za-
witał w stołówce, aktorzy z Teatru 
Gargulec zabrali naszych najmłod-
szych gości do zimowej krainy, gdzie 

rozgrywała się zimowa baśń. Mo-
gliśmy obejrzeć wesoły spektakl 
o przygodach Bałwanka, uczący dzie-
ci zasad bezpieczeństwa w zimowej 
porze roku. W przedstawieniu poja-
wiło się wiele barwnych postaci, jak 
Zajączek, Pani mróz  czy chociażby 
główny bohater czyli wesoły, troszkę 
gapowaty Bałwanek

Przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju w kościele 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
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Czy wszystkie śnieżynki są takie 
same? Bałwanek próbował rozwią-
zać tę zagadkę. 
Wszystkiemu towarzyszyła świąte-
czna muzyka, wprowadzając malu-
chy w zimowy nastrój. 
Oprócz spektaklu aktorzy zaprosili 
także naszych milusińskich do 
wspólnej niczym nie skrępowanej 
zabawy. Najważniejszy jednak tego 
dnia był Święty Mikołaj. Jego wizyta 
to zawsze są ogromne emocje, 
zwłaszcza dla tych, którzy na żywo 
widzą go być może po raz pierwszy. 

KOLĘDY, PASTORAŁKI, 

PIOSENKI ŚWIĄTECZNE

Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia 
sprzyja podniosłemu nastrojowi. Jest to 
czas, gdy w wielu polskich domach, ale 
także w wielu miejscach całego świata, 
grane są i śpiewane kolędy. Dla nas, 
oczywiście, najpiękniejsze wydają się te 
polskie, istniejące od wieków w naszej 
tradycji, ale nie mniej uroku mają kolędy 
z innych krajów. Mogły się o tym prze-
konać osoby, które 20 grudnia zebrały się 
w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Barcin, aby wysłuchać koncertu 
kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych 
w wykonaniu Darii Wójcik i Remigiusza 
Kuźminskiego. 
Artyści wykonali kilkanaście utworów. 
W czytelni biblioteki zabrzmiały trady-
cyjne polskie kolędy i pastorałki, kolędy 
zagraniczne w polskim przekładzie czy 
popularne ostatnio popowe piosenki 
świąteczne. W czasie pierwszych kilku 
utworów publiczność słuchała w sku-
pieniu, podziwiając piękne głosy arty-
stów; gdy jednak rozległy się takty jednej 
z najpopularniejszych polskich kolęd 
„Lulajże Jezuniu” zebrani włączyli się do 
śpiewania. Kolejne pieśni śpiewane były 
już razem. Zgodny chór głosów sprawił, 
że zapanowała uroczysta i wzruszająca 
atmosfera – w oczach wielu widzów 
można było dostrzec łzy. Koncert 
podobał się tak bardzo, że artyści biso-
wali dwa razy. Na koniec nagrodzeni 
zostali burzą oklasków.
Po koncercie wielu gości podchodziło do 
śpiewaków i dziękowało za piękny 
wieczór. Można było zakupić płyty z pio-
senkami w wykonaniu Remigiusza 
Kuźmińskiego, z czego wiele osób 
skorzystało. 
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Betlejemskie  Światło  

Pokoju dotarło do Barcina

Tegorocznym hasłem towarzy-
szącym Betlejemskiemu Światłu 
Pokoju są słowa: „W Tobie jest 
światło”. 
Betlejemskie Światło Pokoju za-
płonęło na granicy polsko – sło-
wackiej już po raz 27. Jest ono zna-
kiem braterstwa, jedności i pokoju 
oraz nieodłącznym elementem 
ad w e ntow e go przygotow ania
do Bożego Narodzenia w Polsce.
Polscy harcerze zmotywowani sło-
wami papieża Franciszka „Idź i głoś” 
podjęli w tym roku wyzwanie zanie-
sienia Betlejemskiego Światła do 
wszystkich, którzy pragną przeżyć 
bożonarodzeniową radość. Chcą 
tego dokonać nie tylko przez wielkie 
wydarzenia, ale przede wszystkim:
- przez naszą codzienną służbę, cza-
sami cichą, pokorną, bez mediów, 
rozgłosu;
- przez światło, jakie harcerka i har-
cerz zachowuje w swoich oczach,
- przez pogodę ducha, której nie 
naruszają nawet najbardziej skompli-

kowane dni,
- przez pragnienia żeby służyć, nawet 
jeśli doświadczamy rozczarowań.
Im więcej my, sami mamy światła 
Jezusa, im więcej światła Jezusa jest 
w naszej organizacji, im więcej tego 
światła  jest  w każdym zuchu, 
harcerzu, wędrowniku, instruktorze 
i seniorze, tym bardziej nasza wspól-
nota jest żywa a misja wiarygo-
dniejsza.
21 grudnia 2017 roku harcerze z 1 
Wodnej Drużyny Harcerskiej z Bar-
cina przekazali Betlejemskie Światło 
Pokoju podczas rorat w kościele pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego.  
Światło Pokoju zostało przekazane 
dla parafian na ręce księdza probo-
szcza Stanisława Talaczyńskiego.
22 grudnia harcerze 1 WDH z Barcina 
uczestniczyl i  w porannej mszy 
roratniej w kościele pw. św. Jakuba 
Większego i przekazali płomień 
Betlejemskiego Światła Pokoju na 
ręce księdza proboszcza Edmunda 
Napierały, składając także parafia-
nom harcerskie życzenia świąteczne.
Tego samego dnia druhowie dotarli 
także ze światełkiem i życzeniami 
świątecznymi do Pani Prezes Banku 
Spółdzielczego Małgorzaty Dziadek 
dziękując za całoroczną współpracę 
oraz do Wiceburmistrz Miasta Barcin 
Pani Lidii Kowal, składając życzenia 
bożonarodzeniowe dla wszystkich 
pracowników urzędu oraz samo-
rządowców.



2

Czy wszystkie śnieżynki są takie 
same? Bałwanek próbował rozwią-
zać tę zagadkę. 
Wszystkiemu towarzyszyła świąte-
czna muzyka, wprowadzając malu-
chy w zimowy nastrój. 
Oprócz spektaklu aktorzy zaprosili 
także naszych milusińskich do 
wspólnej niczym nie skrępowanej 
zabawy. Najważniejszy jednak tego 
dnia był Święty Mikołaj. Jego wizyta 
to zawsze są ogromne emocje, 
zwłaszcza dla tych, którzy na żywo 
widzą go być może po raz pierwszy. 

KOLĘDY, PASTORAŁKI, 

PIOSENKI ŚWIĄTECZNE

Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia 
sprzyja podniosłemu nastrojowi. Jest to 
czas, gdy w wielu polskich domach, ale 
także w wielu miejscach całego świata, 
grane są i śpiewane kolędy. Dla nas, 
oczywiście, najpiękniejsze wydają się te 
polskie, istniejące od wieków w naszej 
tradycji, ale nie mniej uroku mają kolędy 
z innych krajów. Mogły się o tym prze-
konać osoby, które 20 grudnia zebrały się 
w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Barcin, aby wysłuchać koncertu 
kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych 
w wykonaniu Darii Wójcik i Remigiusza 
Kuźminskiego. 
Artyści wykonali kilkanaście utworów. 
W czytelni biblioteki zabrzmiały trady-
cyjne polskie kolędy i pastorałki, kolędy 
zagraniczne w polskim przekładzie czy 
popularne ostatnio popowe piosenki 
świąteczne. W czasie pierwszych kilku 
utworów publiczność słuchała w sku-
pieniu, podziwiając piękne głosy arty-
stów; gdy jednak rozległy się takty jednej 
z najpopularniejszych polskich kolęd 
„Lulajże Jezuniu” zebrani włączyli się do 
śpiewania. Kolejne pieśni śpiewane były 
już razem. Zgodny chór głosów sprawił, 
że zapanowała uroczysta i wzruszająca 
atmosfera – w oczach wielu widzów 
można było dostrzec łzy. Koncert 
podobał się tak bardzo, że artyści biso-
wali dwa razy. Na koniec nagrodzeni 
zostali burzą oklasków.
Po koncercie wielu gości podchodziło do 
śpiewaków i dziękowało za piękny 
wieczór. Można było zakupić płyty z pio-
senkami w wykonaniu Remigiusza 
Kuźmińskiego, z czego wiele osób 
skorzystało. 

3

Betlejemskie  Światło  

Pokoju dotarło do Barcina

Tegorocznym hasłem towarzy-
szącym Betlejemskiemu Światłu 
Pokoju są słowa: „W Tobie jest 
światło”. 
Betlejemskie Światło Pokoju za-
płonęło na granicy polsko – sło-
wackiej już po raz 27. Jest ono zna-
kiem braterstwa, jedności i pokoju 
oraz nieodłącznym elementem 
ad w e ntow e go przygotow ania
do Bożego Narodzenia w Polsce.
Polscy harcerze zmotywowani sło-
wami papieża Franciszka „Idź i głoś” 
podjęli w tym roku wyzwanie zanie-
sienia Betlejemskiego Światła do 
wszystkich, którzy pragną przeżyć 
bożonarodzeniową radość. Chcą 
tego dokonać nie tylko przez wielkie 
wydarzenia, ale przede wszystkim:
- przez naszą codzienną służbę, cza-
sami cichą, pokorną, bez mediów, 
rozgłosu;
- przez światło, jakie harcerka i har-
cerz zachowuje w swoich oczach,
- przez pogodę ducha, której nie 
naruszają nawet najbardziej skompli-

kowane dni,
- przez pragnienia żeby służyć, nawet 
jeśli doświadczamy rozczarowań.
Im więcej my, sami mamy światła 
Jezusa, im więcej światła Jezusa jest 
w naszej organizacji, im więcej tego 
światła  jest  w każdym zuchu, 
harcerzu, wędrowniku, instruktorze 
i seniorze, tym bardziej nasza wspól-
nota jest żywa a misja wiarygo-
dniejsza.
21 grudnia 2017 roku harcerze z 1 
Wodnej Drużyny Harcerskiej z Bar-
cina przekazali Betlejemskie Światło 
Pokoju podczas rorat w kościele pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego.  
Światło Pokoju zostało przekazane 
dla parafian na ręce księdza probo-
szcza Stanisława Talaczyńskiego.
22 grudnia harcerze 1 WDH z Barcina 
uczestniczyl i  w porannej mszy 
roratniej w kościele pw. św. Jakuba 
Większego i przekazali płomień 
Betlejemskiego Światła Pokoju na 
ręce księdza proboszcza Edmunda 
Napierały, składając także parafia-
nom harcerskie życzenia świąteczne.
Tego samego dnia druhowie dotarli 
także ze światełkiem i życzeniami 
świątecznymi do Pani Prezes Banku 
Spółdzielczego Małgorzaty Dziadek 
dziękując za całoroczną współpracę 
oraz do Wiceburmistrz Miasta Barcin 
Pani Lidii Kowal, składając życzenia 
bożonarodzeniowe dla wszystkich 
pracowników urzędu oraz samo-
rządowców.



4

Dzień Wolontariusza

Praca, którą wykonuje się za 
darmo, z potrzeby serca, jest istotnie 
bezcenna. W celu wyrażenia uznania 
dla trudu wolontariuszy na całym 
świecie 5 grudnia obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza. Święto to ustanowiono z ini-
cjatywy ONZ; obchodzone jest od 
1986 roku. W tym dniu honoruje się 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
poświęcają swój czas i energię pra-
cując na rzecz innych.
Z okazji Dnia Wolontariusza 4 grudnia 
w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Barcin zorganizowano spo-
tkanie, podczas którego podzięko-
wano pracującym w bibliotekach na 
terenie gminy Barcin wolontariu-
szom za ich trud, zaangażowanie 
i wsparcie. Jest ich łącznie ponad 
czterdziestu: 14 w bibliotece głównej, 
13 w Filii nr 1 , 13 w fili w Mamliczu oraz 
jedna osoba w filii w Piechcinie. Są to 
zarówno osoby starsze, młodzież jak 

i dzieci; nie tylko pomagają biblio-
tekarzom w codziennej pracy biblio-
tecznej - uczestniczą również w orga-
nizacji i przeprowadzaniu spotkań, 
warsztatów, zajęć dla dzieci itd.
Każdy z wolontariuszy z rąk Pani 
Dyrektor Grażyny Szafraniak otrzy-
mał podziękowania za swoją bez-

interesowną pracę. Był także pyszny 
tort, którym częstowano gości. 
Zebrani w czytelni goście mogli 
również wysłuchać poezji recy-
towanej przez Panią Violettę Naskręt 
w akompaniamencie muzyki w wy-
konaniu Piotra Pryki.

5

Barciński rynek we wspomnieniach

28 listopada, jak w każdy ostatni 
wtorek miesiąca, w czytelni biblioteki 
zjawili się mieszkańcy Barcina, chcący 
wziąć udział w spotkaniu wspomnie-
niowym z cyklu „Zajrzyj do biblioteki 
powspominać”. Na każdym ze spo-
tkań zebrani dzielą się ze sobą swoimi 
wspomnieniami na temat jednej z ulic 
Barcina oraz życia codziennego jej 
mieszkańców. Cykl realizowany jest 
od początku roku.  Podczas poprze-
dniego spotkania omówiono dwie 
z czterech pierzei rynku – nadszedł 
więc czas na dwie pozostałe – półno-
cną i wschodnią. 
Obie pierzeje mieszczą obecnie domy 
mieszkalne oraz sklepy i punkty 
usługowe, w tym aptekę, restaurację 
oraz pijalnię piwa. W przeszłości 
miejsc tego typu było tam więcej -  
poczekalnia autobusowa, gdzie na 
swój kurs czekali  pasażerowie 
autobusów zatrzymujących się na 
rynku, komitet partii,  rozlewnia piwa 
i lemoniady, zakład fotograficzny czy 
jedyny w Barcinie warsztat gdzie 

drutowano garnki. Zebrani na spo-
tkaniu dzielili się wspomnieniami, 
ustalali fakty (nieraz dzwoniąc po 
pomoc do rodziny),  śmial i  s ię 
wspólnie przy anegdotach. Był to 
bardzo mile spędzony czas.

W roku następnym cykl będzie 
kontynuowany. W ostatni wtorek 
stycznia 2018  odbędzie się spotkanie 
poświęcone ulicom Polnej, Kroto-
szyńskiej, Dworcowej oraz Wolicom. 
Serdecznie zapraszamy! 



4

Dzień Wolontariusza

Praca, którą wykonuje się za 
darmo, z potrzeby serca, jest istotnie 
bezcenna. W celu wyrażenia uznania 
dla trudu wolontariuszy na całym 
świecie 5 grudnia obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza. Święto to ustanowiono z ini-
cjatywy ONZ; obchodzone jest od 
1986 roku. W tym dniu honoruje się 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
poświęcają swój czas i energię pra-
cując na rzecz innych.
Z okazji Dnia Wolontariusza 4 grudnia 
w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Barcin zorganizowano spo-
tkanie, podczas którego podzięko-
wano pracującym w bibliotekach na 
terenie gminy Barcin wolontariu-
szom za ich trud, zaangażowanie 
i wsparcie. Jest ich łącznie ponad 
czterdziestu: 14 w bibliotece głównej, 
13 w Filii nr 1 , 13 w fili w Mamliczu oraz 
jedna osoba w filii w Piechcinie. Są to 
zarówno osoby starsze, młodzież jak 

i dzieci; nie tylko pomagają biblio-
tekarzom w codziennej pracy biblio-
tecznej - uczestniczą również w orga-
nizacji i przeprowadzaniu spotkań, 
warsztatów, zajęć dla dzieci itd.
Każdy z wolontariuszy z rąk Pani 
Dyrektor Grażyny Szafraniak otrzy-
mał podziękowania za swoją bez-

interesowną pracę. Był także pyszny 
tort, którym częstowano gości. 
Zebrani w czytelni goście mogli 
również wysłuchać poezji recy-
towanej przez Panią Violettę Naskręt 
w akompaniamencie muzyki w wy-
konaniu Piotra Pryki.

5

Barciński rynek we wspomnieniach

28 listopada, jak w każdy ostatni 
wtorek miesiąca, w czytelni biblioteki 
zjawili się mieszkańcy Barcina, chcący 
wziąć udział w spotkaniu wspomnie-
niowym z cyklu „Zajrzyj do biblioteki 
powspominać”. Na każdym ze spo-
tkań zebrani dzielą się ze sobą swoimi 
wspomnieniami na temat jednej z ulic 
Barcina oraz życia codziennego jej 
mieszkańców. Cykl realizowany jest 
od początku roku.  Podczas poprze-
dniego spotkania omówiono dwie 
z czterech pierzei rynku – nadszedł 
więc czas na dwie pozostałe – półno-
cną i wschodnią. 
Obie pierzeje mieszczą obecnie domy 
mieszkalne oraz sklepy i punkty 
usługowe, w tym aptekę, restaurację 
oraz pijalnię piwa. W przeszłości 
miejsc tego typu było tam więcej -  
poczekalnia autobusowa, gdzie na 
swój kurs czekali  pasażerowie 
autobusów zatrzymujących się na 
rynku, komitet partii,  rozlewnia piwa 
i lemoniady, zakład fotograficzny czy 
jedyny w Barcinie warsztat gdzie 

drutowano garnki. Zebrani na spo-
tkaniu dzielili się wspomnieniami, 
ustalali fakty (nieraz dzwoniąc po 
pomoc do rodziny),  śmial i  s ię 
wspólnie przy anegdotach. Był to 
bardzo mile spędzony czas.

W roku następnym cykl będzie 
kontynuowany. W ostatni wtorek 
stycznia 2018  odbędzie się spotkanie 
poświęcone ulicom Polnej, Kroto-
szyńskiej, Dworcowej oraz Wolicom. 
Serdecznie zapraszamy! 



6

„Prawda o Fatimie i wielkich 

podróżnikach Portugalii”

W  m i k o ł a j k o w y  w i e c z ó r  - 
6.12.2017, odbyło się spotkanie 
kończące projekt „Podróże małe i du-
że nie tylko w literaturze” dofinan-
sowany w ramach programu ”Par-
tnerstwo dla książki” ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego połączone 
z gościnnym występem Andrzeja 
Turzyńskiego pt. „Prawda o Fatimie 
i wielkich podróżnikach Portugalii”.
Podczas spotkania zainaugurowano 
Klub Podróżujących Rodzin w Bar-
cinie. Mamy nadzieję, że wspólnie 
będziemy spotykać się i przeżywać 
niezapomniane chwile słuchając 
opowieści z podróży tych dalszych 
czy też tych bliższych. Zwycięzcom 
oraz uczestnikom Internetowego 
Konkursu „Quiz Podróżniczy”, 
zorganizowanego przez Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy Barcin 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
„Otwarte Umysły” i Towarzystwem 
Miłośników Miasta i Gminy Barcin, 
wręczono nagrody. A otrzymali je: 

Eryk Czaplicki za zajęcie I miejsca, 
Mikołaj Kwaśniewski za zdobycie II 
miejsca, Mieczysława Błaszak za 
uzyskanie III miejsca oraz: Eliza Cha-
reńska, Oliwia Harmider, Aleksandra 
Kwaśnik, Wiktoria Prussak, Marcel 
Czyżewski, Maksymilian Gaczkowski, 
Krzysztof Zaborowski. Kulminacyj-
nym punktem spotkania była prele-
kcja Andrzeja Turzyńskiego, członka 
Żnińskiego Klubu Podróżnika, o nie-
samowitej pielgrzymkowej wę-
drówce do Portugalii,  w której 
uczestniczył. Pan Andrzej przedsta-
wił zebranym wydarzenia, do których 
doszło w 1917 roku w Fatimie, ich 
dzieje, tajemnice nawiązując do 
faktów historycznych, jakie wy-
darzyły się w Europie. Pan Turzyński 
pokrótce przedstawił  h istor ię 
Portugalii, symbole państwa, wy-
bitnych Portugalczyków. Mówił o cie-
kawostkach Portugalii, o pamiątkach, 
które warto przywieść ze sobą 
z podróży , o tym, co warto zwiedzić, 
zjeść i spróbować, o miejscach, 

których nie wypada ominąć. Nie 
obyło się bez pytań, ale tym razem 
prelegenta do publiczności. Pra-
widłowe odpowiedzi nagradzane 
były pamiątkami oraz smakołykami 
z Portugalii. Nie zabrakło wspólnych 
zdjęć i kuluarowych rozmów z prele-
gentem.
Przybyli na spotkanie goście mieli 
okazję zobaczyć wystawę fotografii 
wykonanych przez uczestników 
projektu „Podróże małe i duże nie 
tylko w literaturze”.

Renata Grabowska
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Świąteczne origami

13 grudnia 2017 roku w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin 
odbyło się ostatnie w tym roku 
spotkanie z cyklu „Artyści gminy 
prezentują”. Na wernisażu wystawy, 
na który przybyło kilkadziesiąt osób,  
zaprezentowano prace Pani Ewy 
Brewki. Były to opakowania świą-
teczne wykonane przy użyciu techni-
ki origami. 
Pani Brewka jest emerytowaną 
nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 
1 w Barcinie. Jej praca wymagała 
poszukiwania coraz to nowych form 
i metod pracy z dziećmi; w 2000 roku 
Pani Ewa odkryła  w ten sposób 
origami – japońską sztukę składania 
papieru. Udało się jej skutecznie 
wprowadzić origami do swej pracy 
zawodowej, technika ta stała się też 
jej pasją w życiu pozaszkolnym. Jak 
sama stwierdziła, origami pomogło 
jej w odkryciu własnych możliwości, 
dało sposobność kreatywnej pracy 
niosącej wiele satysfakcji. Składanie 

papieru  stało się dla niej wspaniałą 
terapią, nauczyło cierpliwości, po-
budziło wyobraźnię i chęć tworzenia. 
Ogromną radość dawał także arty-
stce fakt, że swoją pasją mogła się 
dzielić z innymi. Pomimo przejścia na 
emeryturę, Pani Brewka wciąż 
organizuje i przeprowadza  warszta-
ty origami dla dzieci i osób dorosłych, 
przekazując swoją wiedzę dalej. 
Również na wernisażu zaprosiła 
gości do wspólnej pracy – rozdała 
zebranym kawałki papieru, które pod 
jej czujnym okiem zostały złożone 
w pudełeczka. 
Zaprezentowane na wystawie prace 
Pani Brewki wzbudziły zachwyt 
zebranych. Pudła i pudełka owinięte 
w kolorowe papiery i ozdobione 
misternie złożonymi origami dały 
gościom przedsmak świąt,  tak 
niecierpliwie wyczekiwanych. 

Zapraszamy do oglądania wystawy. 
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Lafarge inwestuje

Inwestycja w Cementowni Kujawy to 
jedna z trzech największych inwestycji 
dla Grupy LafargeHolcim na świecie. 
Celem jest stworzenie najnowocześniej-
szego obiektu na świecie, dlatego 
Lafarge w Polsce zainwestował już 310 
mln złotych w Pomorskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Firma przepro-
wadziła także wartą 10 mln zł moderni-
zację Cementowni Małogoszcz.

Nowe technologie = większa konku-
rencyjność
Lafarge w Polsce wprowadza innowacje 
na każdym etapie swojej działalności. 
Producent inwestuje w modernizacje 
i rozbudowy swoich zakładów, aby były 
one nowoczesne, miały minimalny 
wpływ na środowisko i zapewniały 
przewagę konkurencyjną. Przykładem 
takich inwestycji jest projekt moderni-
zacji Cementowni Kujawy, znajdującej się 
w granicach Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz budowy na jej terenie 
nowoczesnej platformy paliw alternaty-
wnych. Firma przeznaczyła na ten 
projekt ponad 150 mln złotych. Inwesty-

cja obejmie m.in. przebudowę pieca, 
budowę nowych terminali załadunko-
wych cementu, stworzenie w pełni 
zautomatyzowanego nowoczesnego 
laboratorium oraz budowę hali do 
przygotowania paliw alternatywnych. 
Cały projekt ma na celu zwiększenie 
efektywności produkcji Cementowni 
Kujawy przez dostosowanie linii produ-
kcyjnej wypału klinkieru do spalania 
niskoprzetworzonych paliw alternaty-
wnych, zabezpieczenie alternatywnych 
źródeł energii oraz poprawę jakości 
produktów i obsługi klientów. 
Tegoroczna inwestycja w Cementowni 
Kujawy to jeden z najważniejszych 
i największych projektów Grupy Lafar-
geHolcim na całym świecie. Naszym 
celem jest uczynienie z zakładu na 
Kujawach najnowocześniejszego obie-
ktu na świecie. Inwestujemy w nowe 
technologie, żeby być konkurencyjnymi 
na rynku. Wiemy, że jeżeli nie będziemy 
się rozwijać i nieustannie iść do przodu, 
to przegramy. Dlatego po zakończeniu 
realizowanego projektu, planujemy 
dalsze inwestycje w modernizację i

rozbudowę zakładu – podkreśla Stani-
sław Sobczyk, Dyrektor Cementowni 
Kujawy, Lafarge w Polsce.

Platforma paliw alternatywnych na 
Kujawach
Zakład na Kujawach spełnia wszelkie 
krajowe oraz europejskie normy ochrony 
powietrza przed pyłowymi i gazowymi 
zanieczyszczeniami – jest to jeden 
z głównych efektów wieloletnich inwe-
stycji firmy w ochronę środowiska. 
Budowa platformy paliw alternaty-
wnych,  która powstaje na ternie 
o powierzchni 2,5 ha jest kontynuacją 
tego trendu. Nowa inwestycja spełni 
wysokie wymagania jakościowe i środo-
wiskowe. Dzięki platformie, odpady takie 
jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte 
opony zostaną przetworzone w energię, 
która dostarczy 80% ciepła niezbędnego 
do wypalania klinkieru. Hala będzie 
służyła nie tylko jako magazyn odpadów, 
ale również w niej znajdować się będą 
maszyny i urządzenia wytwarzające 
paliwo alternatywne. Będzie tam też 
miejsce dla gotowych, przetworzonych 
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paliw  alternatywnych. 
Z naszych doświadczeń wynika, że 
paliwo dostarczane przez zewnętrznych 
producentów nie spełnia wymogów 
jakościowych, a nierównomierność 
dostaw nie zapewnia stabilnej pracy 
pieca. Zapotrzebowanie na paliwa 
alternatywne w zakładzie wzrasta z roku 
na rok.  Naszym celem jest  pełne 
kontrolowanie procesu – od pozyskania 
odpadów, poprzez ich przetwarzanie, 
magazynowanie i  spalanie w celu 
uzyskania energii. Z czasem ilość paliwa 
nie będzie zwiększana, dzięki procesowi 
wysokiej jakości, który będzie stawał się 
coraz bardziej wydajny – tłumaczy Marek 
Michalski, Dyrektor Przygotowania 
i Produkcji Paliw Lafarge w Polsce.

Modernizacja w Małogoszczu
W 2017 roku Lafarge w Polsce przepro-
wadził prace remontowe i projekty 
inwestycyjne także na terenie swojej 
drugiej cementowni – w Małogoszczu. – 
Wartość modernizacji przeprowadza-
nych w 2017 roku wyniesie łącznie 10 mln 
zł (od stycznia do lipca ponad 4,0 mln zł). 
Wszystkie prace miały na celu uspra-
wnienia działalności zakładu, wpro-
wadzenie optymalizacji procesów oraz 
zminimalizowanie wpływu Cementowni 
na środowisko naturalne. Zrealizowano 
m.in. następujące projekty; modernizacja 
kanału dolotowy do chłodnicy pieca 
obrotowego, wyremontowano wylot 
pieca oraz zamontowano nowy układ 
napędowy młyna surowca – wylicza 
Jacek Patyk, Dyrektor Cementowni 
Małogoszcz, Lafarge w Polsce. Komple-
ksowemu remontowi poddany został 
także komin dla pieców obrotowych nr 1 
i nr 2, dzięki czemu udało się przedłużyć 
jego żywotność o co najmniej 10-15 lat.

***
O Lafarge w Polsce
Lafarge jest jednym z wiodących pro-
ducentów cementu, kruszyw i betonu na 
polskim rynku. Oferujemy szeroki 
wachlarz usług oraz rozwiązań dla 
budownictwa, infrastruktury, przemysłu 
paliwowego oraz gazownictwa. Je-
steśmy częścią globalnego koncernu 
LafargeHolcim, który jest obecny w 80 
krajach i zatrudnia ponad 90 000 osób na 
całym świecie. W Polsce działamy od 
ponad 20 lat. Posiadamy ponad 60 
zakładów na terenie całego kraju, m.in.: 
ce-mentownie, kopalnie i przeładownie 
kruszyw oraz wytwórnie betonu i za-
trudniamy ponad 1 500 osób. Dzięki 

połączeniu wiedzy eksperckiej oraz 
innowacyjnych rozwiązań oferujemy 
kompleksowe podejście do projektów 
budowlanych na każdym etapie ich 
realizacji. Naszym założeniem jest 
koncentracja na Kliencie, dążenie do 
ciągłego rozwoju osobistego oraz chęć 
nieustannego doskonalenia naszych 
produktów, rozwiązań i usług. Robimy to 
utrzymując najwyższe standardy jakości, 
bezpieczeństwa i etyki. Lafarge realizuje  

politykę zrównoważonego rozwoju, 
łącząc działalność przemysłową z sza-
cunkiem dla pracowników, lokalnych 
społeczności i środowiska naturalnego. 
Nasze rozwiązania posiadają certyfikacje 
zgodną ze standardem ISO 14001 oraz 
certyfikatem BES 6001. 

Więcej informacji na stronie: 
www.lafarge.pl; 
www.lafargeholcim.com 
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ce-mentownie, kopalnie i przeładownie 
kruszyw oraz wytwórnie betonu i za-
trudniamy ponad 1 500 osób. Dzięki 
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nieustannego doskonalenia naszych 
produktów, rozwiązań i usług. Robimy to 
utrzymując najwyższe standardy jakości, 
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       „Jarmark Bożonarodzeniowy”

16 grudnia, czyli na osiem dni 
przez wigilią Miejski dom kultury przy 
wsparciu Zespołu szkół nr 1 w Ba-
rcinie, po raz drugi zorganizował 
w naszym mieście Jarmark Bożona-
rodzeniowy. Na odwiedzających 
czekały liczne stoiska z rozmaitymi 
wyrobami. Można było zakupić 
przepiękne ręcznie robione ozdoby 
choinkowe –  aniołk i ,  bombki , 
łańcuchy czy stroiki. Była to także 
jedna z ostatnich chwil aby nabyć 
oryginalny świąteczny upominek. 
Talent wystawców połączony z fan-
tazją i bogactwem asortymentu mógł 
zaspokoić wszelkie gusta i potrzebę 
sprawienia niespodzianki bliskim. 
Chwile po tym jak jarmark został 
oficjalnie otwarty, ruszyła także 
degustacja niezwykle aromaty-
cznego barszczu oraz pasztecików. 
Tradycja rzecz święta, dlatego też 
oprócz wigilijnej wieczerzy i pre-
zentów nie mogło zabraknąć wspól-
nego kolędowania. Dla mieszkańców 
zaprezentowali się młodzi utalento-
wani wokaliści, którzy na co dzień 
szl ifują swój talent pod okiem 
instruktora Michała Maciudzińskie-
go. Ponadto wystąpiły dwa bardzo 
dobrze znane lokalnej społeczności 

zespoły - „Retro” oraz Relaks prowa-
dzone przez wieloletniego praco-
wnika domu kultury Sławomira 
Wróblewskiego. Nowością była 
okazała choinka która stanęła na 
samym środku hali dodając nie-
powtarzalnego uroku temu wydarze-
niu. A zapach tego imponującego 
drzewa roznosił się po całej hali. 

Nowością był także konkurs na 
stoisko pod największym wrażeniem. 
Owe stoisko wybierała komisja 
w składzie Ewa Kołodziejska radna 
gminy Barcin, Bernadetta Chojnacka 
skarbnik gminy oraz Tomasz Gronet 
dyrektor domu kultury. Nagrodę – 
okazałego stalowego anioła ufundo-
wała przewodnicząca rady Krystyna 
Bartecka. 

Zdjęcia na str. 11



10 11

       „Jarmark Bożonarodzeniowy”

16 grudnia, czyli na osiem dni 
przez wigilią Miejski dom kultury przy 
wsparciu Zespołu szkół nr 1 w Ba-
rcinie, po raz drugi zorganizował 
w naszym mieście Jarmark Bożona-
rodzeniowy. Na odwiedzających 
czekały liczne stoiska z rozmaitymi 
wyrobami. Można było zakupić 
przepiękne ręcznie robione ozdoby 
choinkowe –  aniołk i ,  bombki , 
łańcuchy czy stroiki. Była to także 
jedna z ostatnich chwil aby nabyć 
oryginalny świąteczny upominek. 
Talent wystawców połączony z fan-
tazją i bogactwem asortymentu mógł 
zaspokoić wszelkie gusta i potrzebę 
sprawienia niespodzianki bliskim. 
Chwile po tym jak jarmark został 
oficjalnie otwarty, ruszyła także 
degustacja niezwykle aromaty-
cznego barszczu oraz pasztecików. 
Tradycja rzecz święta, dlatego też 
oprócz wigilijnej wieczerzy i pre-
zentów nie mogło zabraknąć wspól-
nego kolędowania. Dla mieszkańców 
zaprezentowali się młodzi utalento-
wani wokaliści, którzy na co dzień 
szl ifują swój talent pod okiem 
instruktora Michała Maciudzińskie-
go. Ponadto wystąpiły dwa bardzo 
dobrze znane lokalnej społeczności 

zespoły - „Retro” oraz Relaks prowa-
dzone przez wieloletniego praco-
wnika domu kultury Sławomira 
Wróblewskiego. Nowością była 
okazała choinka która stanęła na 
samym środku hali dodając nie-
powtarzalnego uroku temu wydarze-
niu. A zapach tego imponującego 
drzewa roznosił się po całej hali. 

Nowością był także konkurs na 
stoisko pod największym wrażeniem. 
Owe stoisko wybierała komisja 
w składzie Ewa Kołodziejska radna 
gminy Barcin, Bernadetta Chojnacka 
skarbnik gminy oraz Tomasz Gronet 
dyrektor domu kultury. Nagrodę – 
okazałego stalowego anioła ufundo-
wała przewodnicząca rady Krystyna 
Bartecka. 

Zdjęcia na str. 11



12

Z NASZEJ POCZTY

Spotkanie z pisarzem - Wojciechem 
Burdelakiem

W czwartkowe popołudnie, 10 
sierpnia 2017r., w restauracji Luizjana, 
w Barcinie, odbyło się spotkanie 
autorskie z panem Wojciechem 
Burdelakiem - autorem trzech książek 
prozatorskich. Było to cykliczne 
przedsięwzięcie realizowane przez 
panią Jadwigę Stróżykiewicz w ra-
mach spotkań miłośników Klubu 
Polskiej Książki.
Wojciech Burdelak mieszka z rodziną 
w Barcinie, jest członkiem Dysku-
syjnego Klubu Książki, działającego 
przy bibliotece publicznej w Barcinie. 
Swoją pasję do pisania odkrył dość 
późno, bo dopiero będąc w wieku 
blisko 50 lat. Zadebiutował książką 
„NEMO” w 2016 roku. Jeszcze tego 
samego roku wydał drugą książkę za-
tytułowaną „WYBRANY”, a w 2017r. 
trzecią pt. „PORZUCONY”. Wszy-
stkie te pozycje autor wydał na 
własny koszt.
Książki Wojciecha Burdelaka napi-
sanę są ładnym i prostym językiem. 
Tematyka ich dotyczy zagadnień 
z dziedziny science fiction, para-psy-
chologii i zjawisk nadprzyrodzo- 
nych, często utożsamianych z wpły-
wem Boga na ludzkie losy i zacho-
wania.
Zgromadzonym miłośnikom książek, 
autor barwnie opowiadał o tym, jak 
pisze, skąd czerpie inspiracje i pomy-
sły, ile czasu zajmuje mu napisanie 
jednej książki i jaką wiedzę trzeba 
zgromadzić,  żeby dopracować 
szczegóły w danym temacie.
Pan Wojciech zaznaczał jak ważni są 
dla niego czytelnicy, ich opinie na 
temat książek i pierwsi recenzenci, do 
których m.in. należy jego syn Dawid, 
obecny na spotkaniu.

Dawid mówił o swojej fascynacji 
tematyką książek ojca i swoich 
zainteresowaniach filmami i literatu-
rą science fiction.
Dowiedzieliśmy się, że autor pisze, 
ponieważ chyba taka była intencja 
Najwyższego, a on sam chciałby 
zrozumieć, dlaczego robi to co robi, 
podążać swoją wytyczoną przez 
N i e g o  ś c i e ż k ą  i  s z u k a ć  s e n s u 
w instynktownych, zmysłowych dzia-
łaniach i zachowaniach. Z doświa-
dczeń autora wynika, że każdy z nas 
ma w sobie jakiś, niezgłębiony 
potencjał, jakąś inteligencję, która 
jednak nie do końca pozwala nam 
zrozumieć i przewidzieć czy zastosu-
jemy ją w dobrym, czy niegodnym 
celu.
Podczas spotkania dyskutowano 
o losach bohaterów, o emocjach, 
jakie te postacie budują w czytelni-
kach, a nawet o autobiograficznych 
danych, które autor umieścił w swo-
ich powieściach, nazywając boha-
terów swym imieniem czy nazwi-
skiem pisanym wspak.
Bohaterowie książek pana Burdelaka 
mają wizje lub prorocze sny, którymi 
kierują się w swoich decyzjach. 
Czasem banalne przypadki kierują 
losami ludzkimi, a autor lubi te 
przypadki analizować i fantazjować 
na temat” co by było gdyby”....
W czasie spotkania panowała bardzo 
sympatyczna atmosfera, a obecna na 
spotkaniu pani burmistrz Lidia Kowal, 
zauważyła, że dotąd nie mieliśmy 
w Barcinie pisarza, który poruszałby 
tak niecodzienną tematykę z po-
granicza SF z elementami para-
psychologii i kryminalistyki. Wojciech 
Burdelak zdradził nam, że pisze ko-
lejną książkę, którą wkrótce zamierza 
wydać.

                                                                       

Spotkanie zorganizowała i popro-
wadziła opiekunka Klubu Polskiej 
Książki w Barcinie- pani Jadwiga 
Stróżykiewicz. Życzyliśmy panu 
Burdelakowi dużo zdrowia i weny do 
dalszej owocnej twórczości.

                                                                                 
Renata Grabowska
Zofia Jesionowska  

Moja Pastorałka 

(2017)

Żłób Mu za łóżeczko dano
a pod plecki tylko siano.
To starczyło Jezuskowi
Wielkiego Ojca Synowi.

Przybył by zbawić 
człowieka,

któremu wina dopieka.
Pasterze go powitali
i pokłony Mu oddali.

A później również królowie.
Dali przykład mnie i Tobie.

Czesław Cieślak
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Z  działalności 

KLUBU POLSKIEJ 

KSIĄŻKI w Barcinie

Mikołajkowe Debiuty 2017

We wtorek 5 grudnia 2017 r. 
uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie 
reprezentowali szkołę w Powia-
towym Konkursie Mikołajkowe 
Debiuty 2017, który odbył się w 
Piechcinie. W konkursie wzięło udział 
ponad 50 uczestników, w 3 kate-
goriach. Wszyscy uczestnicy zapre-
zentowali wysoki poziom swoich 
umiejętności wokalnych. Wśród 
laureatów znaleźli się uczniowie 
naszej szkoły, którym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
Laureaci Powiatowego Konkursu 
Mikołajkowe Debiuty 2017 r.:
kategoria klasy I – III
- II miejsce Melania Najkowska, klasa 
III b
- III miejsce Karolina Mazurek, klasa 
III a

- wyróżnienie Zofia Forgiel, klasa III a
 kategoria: klasy IV - VI:
- wyróżnienia: Zosia Nowak, klasa IV 
c, Mikołaj Kwaśniewski, klasa IV e
kategoria klasy VII i gimnazjalne
- I miejsce piosenką Zbigniewa 
Wodeckiego „Lubię wracać tam, 
gdzie byłem'' wyśpiewał Kacper 
Gałązka z klasy III a, z akompania-
mentem Oskara Falkowskiego 
(pianino)
- wyróżnienia: Oliwia Szczepaniak, 
klasa VII c (z akompaniamentem 
Oskara Falkowskiego), Marek Ma-
tuszewski, klasa VII c, Oskar Fal-
kowski, klasa III d  (za akompa-
niament na pianinie).

                                                                                                    
Anita Rzepka

II Przystanek 

Profilaktyczny PatPort

W piątek 17 listopada tego roku odbył 
się II Przystanek Profilaktyczny w Szkole 
Podstawowej  z  Oddziałami  Dwuję-
zycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strze-
lnie. Pod opieką p. Magdaleny Forgiel, z na-
szej szkoły udało się tam sześcioro 
uczniów. Miła atmosfera towarzyszyła nam 
już w czasie zbiórki.  Droga została 
pokonana bezpiecznie i przyjemnie. Gdy 
dotarliśmy na miejsce powitały nas panie 
organizatorki oraz Patowicze ze Strzelna. 
Po przedstawieniu się grup (a spotkały się 
w Strzelnie reprezentacje młodzieży z Wło-
cławka, Inowrocławia, Strzelna i Barcina) 
rozpoczęły się warsztaty. Uczestnicy II PP 
mogli skorzystać z warsztatów: podstawy 
samoobrony, pierwszej pomocy przedme-
dycznej ,  kreatywnych oraz poznać 
podstawy debaty oksfordzkiej w szkole. 
Zajęcia prowadzone były w przyjemny 
sposób. Po zakończeniu warsztatów 
udaliśmy się na kolację,  zostal iśmy 
poczęstowani bułkami i herbatą. Następnie 
wysłuchaliśmy wykładu na temat: „Kszta-
łtowanie osobowości - wpływ używek na 
działanie mózgu człowieka”. Na koniec  
zaplanowana była gra terenowa, pro-
wadzona przez Klub Młodego Podróżnika 
ze Strzelna. Mimo zimna panującego na 
dworze bawiliśmy się świetnie. Niestety nie 
mogliśmy  zostać na noc. Z imprezy 
wróciliśmy około dwudziestej trzeciej. Na 
długo zapamiętam cudowny kl imat 
Przystanku Profilaktycznego.

Hania Pawlesa, klasa VII b

13



12

Z NASZEJ POCZTY
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Podstawowej  z  Oddziałami  Dwuję-
zycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strze-
lnie. Pod opieką p. Magdaleny Forgiel, z na-
szej szkoły udało się tam sześcioro 
uczniów. Miła atmosfera towarzyszyła nam 
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organizatorki oraz Patowicze ze Strzelna. 
Po przedstawieniu się grup (a spotkały się 
w Strzelnie reprezentacje młodzieży z Wło-
cławka, Inowrocławia, Strzelna i Barcina) 
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samoobrony, pierwszej pomocy przedme-
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wróciliśmy około dwudziestej trzeciej. Na 
długo zapamiętam cudowny kl imat 
Przystanku Profilaktycznego.

Hania Pawlesa, klasa VII b
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Warsaw Comic Con

24 listopada dwójka uczniów 
barcińskiego liceum wraz z przy-
jaciółmi udała się do Warszawy na 
zimową edycję Comic Conu. Warsaw 
Comic Con to trzydniowy konwent 
dla fanów szeroko rozumianego 
fantasy: Star Wars, Gry o Tron, 
„Harry'ego Pottera”, anime oraz 
Doctora Who. Była także specjalna 
strefa „old Town” dla osób zafa-
scynowanych światem gry Fall Out. 
W czasie trwania Comic Conu fani 
mogli kupować gadżety, słuchać 
ciekawych prelekcji. Drugiego i trze-
ciego dnia odbyły się spotkania z za-
granicznymi gwiazdami znanymi z se-
riali takich jak: „Gra o Tron”, „River-
dale”, „Harry Potter”, „Sherlock”, 

„Wikingowie”. Furorę zrobili Andrew 
Scott, Daniel Portman i Maude Hirst. 
Impreza miała miejsce w Ptaku 
Warszawskiego Expo, oddalonego 
od centrum Warszawy. Dla fanów 
książek były również spotkania z pisa-
rzami, takimi jak Jakub Ćwiek, 
Magdalena Kozak i Michał Gołko-
wski. Przysłowiową wisienkę na 
torcie stanowili goście specjalni, 
wśród których znalazła się Grupa 
Filmowa Darwin. Podsumowując, 
każdy geek (w żargonie komputero-
wym - ekspert komputerowy) zna-
lazłby tam coś dla siebie w przy-
stępnej cenie.

                                                                                                           
Weronika Bembenek, klasa III LO

Losy absolwentów

Filip Skoczyński - absolwent Gimna-
zjum w Barcinie 

Był uczniem naszej szkoły. Wy-
różniała go niesamowita pogoda 
ducha, otwartość i ciekawość świata. 
Zapewne te cechy przyczyniły się do 
późniejszych sukcesów. Filip Sko-
czyński - absolwent Gimnazjum w Ba-
rcinie.
Chodziłem do klasy III d, której wycho-
wawcą była p. Ewa Gościńska. Po 
ukończeniu szkoły rozpocząłem naukę 
w Technikum Elektryczno - Energe-
tycznym  im. Jana III Sobieskiego w By-
dgoszczy. Obecnie jestem w trzeciej 
klasie. Jest to klasa o profilu elektryk. 
Już w drugiej klasie zostałem prze-
wodniczącym Samorządu Ucznio-
wskiego - lubię być aktywny. Brałem 
czynny udział w wielu europejskich 
projektach, np. kursy obsługi miernika 
oraz programu marki „Sonel". Obecnie 
b i o r ę  u d z i a ł  w  p r o j e k c i e  E n e -
rgy@school, który ma za zadanie 
uświadomić ludziom, jak ważne jest 
oszczędzanie energii. Po ukończeniu 
szkoły średniej zamierzam studiować 
na Politechnice Wrocławskiej. Uwiel-
biam podróże. Interesuję się piłką 
nożną, techniką i muzyką. Z perspe-
ktywy starszego kolegi  stwierdzam, że 
warto się uczyć  i nie warto marnować 
czasu... Zachęcam wszystkich - wy-
bierzcie sobie wymarzoną szkołę i cie-
szcie się ze spełniania marzeń.

Filip Skoczyński

Uczniowie wysłali listy 

do Królowej Elżbiety II 

Na początku grudnia ogłoszony 
został konkurs na najładniejszy list 
z życzeniami świątecznymi w języku 
angielskim, do Królowej Elżbiety II. 
Do nauczycieli języka angielskiego, p. 
Agnieszki Safijan i p. Joanny Bogu-
szewskiej wpłynęło pięć prac kon-
kursowych od uczniów kl. IV - VI. 
Wszystkie listy wraz z pięknymi pra-
cami plastycznymi zostały wysłane 
do Pałacu Buckingham w Londynie. 
W kopercie znalazły się życzenia od 
Zosi Nowak z IV c, Zosi Kwiatkowskiej 

z V c, Aleksandry Kwaśnik z V a, 
Gracjana Pawlaka z V c i Tomasza 
Urbana z V b. A teraz cierpliwie 
czekamy na odpowiedź...

Wycieczka do fabryki ozdób 

choinkowych w Gnieźnie

W  związku ze zbliżającymi 
się Świętami Bożego Narodzenia, 
9 listopada  2017 r. uczniowie 
zapisani do świetlicy szkolnej 
wybrali się do fabryki ozdób 
choinkowych w Gnieźnie. Celem 
wycieczki było poznanie procesu 
wytwarzania i ozdabiania  bom-
bek choinkowych. W  tej małej, 
gnieźnieńskiej fabryce uczestnicy 
wycieczki przeżyli   niezapo-
mniane chwile. Z  wielkim za-
interesowaniem obserwowali 
wydmuchiwanie, srebrzenie, 
suszenie, malowanie i ozdabianie 
ozdób choinkowych. Na zako-
ńczenie  eskapady każde dziecko 
otrzymało bombkę choinkową 
z własnym imieniem. W wyśmie-
nitych humorach młodzi ucze-
stnicy wracali do domów. Jeszcze 
tylko krótki, bo przecież obo-
wiązkowy postój w MC Donald's 
i wycieczka dotarła szczęśliwie do 
celu. Ta wizyta wprowadziła  
wszystkich w świąteczny nastrój. 
Ws p o m n i e n i a  z  p e w n o ś c i ą 
zostaną na zawsze!   

Debiut literacki 

Marii Wolskiej

Dokończenie na str. 16
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Absolwentka gimnazjum, ucze-
nnica I klasy barcińskiego liceum - Maria 
Wolska niejednokrotnie odnosiła 
sukcesy w dziedzinie wiedzy z zakresu 
przedmiotów humanistycznych, 
a także w konkursach literackich. 
Ważnym osiągnięciem był uzyskany 
w zeszłym roku tytuł laureatki Prze-
dmiotowego Konkursu Kuratoryjnego, 
który zagwarantował Marii stupro-
centowy wynik na egzaminie gimna-
zjalnym z języka polskiego. Warto 
przypomnieć, że uczennica uzyskała 
tytuł  final istk i  w Wojewódzkim 
Konkursie „Humanista Roku", a jej 
talent literacki został doceniony 
podczas Wojewódzkiego Konkursu 
Poetycko - Prozatorskiego „Miłość, 
Przyjaźń, Dobro". Opowiadanie „Panta 
rhei" stało się wówczas, w opinii 
kolegów i  koleżanek,  klasowym 
bestsellerem. Ogromnie się cieszę, że 
Maria nie spoczęła na laurach i podjęła 
kolejne próby pisarskie, bo „fascy-
nujące jest zamiłowanie ludzi do snucia 
opowieści. Od „Eneidy" i „Iliady", po 
czasy współczesne pragniemy na nowo 
opisywać świat, by lepiej go zrozumieć, 
lepiej zrozumieć samego siebie". 
Kolejne opowiadanie młodej autorki 
Mari i  Wolskiej  znalazło uznanie 
podczas VI I  Międzypowiatowego 
Konkursu Literackiego „Pegaz na 
Pałukach i Krajnie", organizowanego 
przez Szubińskie Towarzystwo Kul-
turalne oraz Rejonową Bibliotekę 
Publiczną w Szubinie pod patronatem 
Burmistrza Szubina. Opowiadanie pt. 
„In omnibus Caritas – We wszystkim 
miłość" zostało opublikowane w zbio-
rze, który zawiera prace najbardziej 
utalentowanych osób. Uroczystość 
wręczenia dyplomów, nagród i publi-
kacji promujących twórczość pisarską 
odbyła się 28.11.2017 r. w Rejonowej 
Bibliotece Publicznej w Szubinie. 
Gorąco zachęcam do lektury opo-
wiadania, a Marii jeszcze raz serdecznie 
gratuluję!!! Publikacja dostępna jest 
w szkolnej bibliotece przy ul. Polnej 1.

Marlena Korgul         

Wspólne pieczenie pierników 

1 grudnia 2017 r. odbyło się 
p ieczenie  p iern ików zorga-
nizowane przez Radę Rodziców 
Zespołu Szkół w Barcinie. W wy-
darzeniu uczestniczyli uczniowie 
klas szkoły podstawowej oraz 
licealnych, nie zabrakło również 
rodziców i nauczycieli. Całość 
zaczęła się planowo o godzinie 
16.00.  Młodsi spośród nas nie 
czekając na zachęty nauczycieli, 
od razu wzięli się do roboty, 
a licealiści szybko do nich dołą-

czyli. Do zrobienia było sporo, 
zwłaszcza przy ozdabianiu, ale 
zabawa była przy tym świetna. 
O godzinie 18.00 uczniowie po-
woli zaczęli się rozchodzić do 
domów, a licealiści wraz z nauczy-
cielami w pogodnych humorach, 
lecz nico zmęczeni wzięli się za 
sprzątanie. Wszystkie nasze 
słodkie wypieki można było 
zakupić na świątecznym kierma-
szu organizowanym przez Radę 
Rodziców. 

              Eryk Jędrzejewski, klasa 1 LO 

III miejsce Bartka w Międzynarodowym 

Konkursie Informatycznym Bóbr

Dokończenie na str. 17

Właśnie ukazały się długo ocze-
kiwane wyniki Międzynarodowego 
Konkursu Informatycznego Bóbr. 
Miło jest nam ogłosić, że uczeń naszej 
szkoły Bartosz Koliński zajął  w te-
gorocznej edycji konkursu III miejsce 
w kategorii klas IV - VI.  Bartosz jest 
uczniem klasy V b. Warto nadmienić, 
że Bartek ma już ogromny sukces na 
swoim koncie. W III klasie zajął I 
miejsce  osiągając 100% wynik. 
Bartosz jest wielkim pasjonatem 
informatyki, tworzy własne gry, od 
zawsze lubi matematykę, rozwią-
zywanie łamigłówek oraz grę w sza-
chy. Uczęszcza na zajęcia kółka 
informatycznego oraz bierze udział 
w projekcie  edukacyjnym #super-
koderzy. 
Bartosz do konkursu przygotowywał 
się pod okiem swojej nauczycielki 
informatyki pani Sylwii Gwizdały.  
W tegorocznym konkursie udział 
wzięło:
·4267 uczniów z 297 szkół po-
nadgimnazjalnych
·7575 uczniów z 1081 gimnazjów
·8585 uczniów z 938 szkół podsta-
wowych w kategorii klas IV – VI
·3741 uczniów z 409 szkół podsta-
wowych w kategorii klas I – III

Uroczyste zakończenie XII Edycji 
Konkursu Bóbr odbędzie się 9 marca 
2018 roku na Wydziale Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. „Bóbr” to 
polska nazwa powołanego do życia w 
2 0 0 4  r o k u  n a  L i t w i e  m i ę d z y -
narodowego konkursu Bebras, z za-
kresu informatyki oraz technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej. 
Zasady konkursu są podobne do 
zasad bardzo popularnego w szko-
łach konkursu matematycznego 
„Kangur”. Konkurs Bóbr jest adre-
sowany do uczniów we wszystkich 
typach szkół.  Głównym celem 
konkursu jest rozwój i kształtowanie 
myślenia algorytmicznego oraz 
popularyzacja posługiwania się 
technologią informacyjną i komu-
nikacyjną wśród wszystkich uczniów. 

Kolorowy  Zakątek

Od października w naszym, kolo-
rowym i przytulnym miejscu zaczęło 
tętnić życiem. Dzieciom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z Zespołu 
Szkół w Barcinie oraz z terenu gminy 
Barcin zaproponowaliśmy kilka różno-
rodnych dodatkowych zajęć. Większość 
z nich   ma charakter terapeutyczny. Są 
to: terapia  kuchenna, zajęcia terapeuty-
czne ogólnorozwojowe i dogoterapia. 
Dodatkowo raz w miesiącu zapraszamy 
dzieci z terenu gminy na wspólne 
spędzenie czasu  w ramach projektu 
„Chwila Oddechu”. 
Terapia Kuchenna to usprawnianie 
poprzez zajęcia kulinarne. W obręb zajęć 
terapi i  kuchennej  wchodzą:  pol i -
sensoryczne poznawanie otoczenia 
(praca na materiale naturalnym, który 
jest gładki, chropowaty, miękki , twardy, 
ma określony zapach, smak i kolor 
pobudza zmysł dotyku, węchu, smaku 
i wzroku.); nauka samodzielnego przy-
gotowywania posiłków; nauka nakry-
wania do stołu; sprzątania i mycia 
naczyń; nauka współdziałania z innymi. 
Na zajęcia kulinarne zapraszają do Ko-
lorowego Zakątka, w każdy poniedziałek 
godzinie 14.30 pedagodzy specjalni: 
Magdalena Kucharska, Monika Łu-
komska, Elżbieta Żak.
Zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe 
są propozycją rozwijania  umiejętności, 
pasji, radości tworzenia na swoim 
indywidualnym poziomie. Planowane 
zadania stymulują rozwój mózgu, 
wszystkich narządów zmysłów oraz je 
integrują poprzez różnorodność sto-
sowanych technik, bogactwo doświa-
dczeń sensorycznych, a także poprzez 
budowanie w mózgu ścieżek emo-
cjonalnych. Wykorzystywane ćwiczenia 
integrują, otwierają uczestników na 
nowe doświadczenia i  wyzwania. 
Metody wykorzystywane podczas zajęć 
to: zabawy ruchowe, arteterapia z ele-
mentami technik teatralnych, muzyko-
terapia, elementy  integracji senso-
rycznej. W świat artystycznych i te-
rapeutycznych doznań wprowadzają: 
Arleta Nowak – pedagog specjalny, 

Monika Wardęcka -  psychopedagog i oli-
gofrenopedagog, Emilia Pałecka – 
rewalidator i oligofrenopedagog (w  śro-
dy, w godz. 14.30  - 16.00), Justyna 
Świeboda – pedagog specjalny, Anna 
Głowicka – pedagog specjalny, Paulina 
Jasnowska – pedagog specjalny (w czwa-
rtki, w godz. 14.45 – 16.15) .
Dogoterapia jest to jedna z metod 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Terapeutą jest pies - przyjaciel. Czesząc, 
głaszcząc, karmiąc czy przytulając czwo-
ronoga, dzieci nieświadomie pracują. 
Dzięki obecności psa dzieci chętnie 
nawiązują kontakt z drugim człowie-
kiem, otwierają się na innych  i na nowe 
sytuacje, uspokajają się, relaksują. W Ko-
lorowym Zakątku w każdą środę o 16.00 
można spotkać się z labradorką Fioną i jej 
właścicielką - pedagogiem specjalnym 
i dogoterapeutą – Moniką Łukomską.
We wszystkich zajęciach wspierają nas 
swoją pomocą wolontariusze  z Zespołu 
Szkół ( nauczyciele, uczniowie ) i rodzice.

                                                                                                                                
Arleta Nowak
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Wspólne pieczenie pierników 
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a licealiści szybko do nich dołą-

czyli. Do zrobienia było sporo, 
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III miejsce Bartka w Międzynarodowym 

Konkursie Informatycznym Bóbr

Dokończenie na str. 17

Właśnie ukazały się długo ocze-
kiwane wyniki Międzynarodowego 
Konkursu Informatycznego Bóbr. 
Miło jest nam ogłosić, że uczeń naszej 
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w kategorii klas IV - VI.  Bartosz jest 
uczniem klasy V b. Warto nadmienić, 
że Bartek ma już ogromny sukces na 
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się pod okiem swojej nauczycielki 
informatyki pani Sylwii Gwizdały.  
W tegorocznym konkursie udział 
wzięło:
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nadgimnazjalnych
·7575 uczniów z 1081 gimnazjów
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2 0 0 4  r o k u  n a  L i t w i e  m i ę d z y -
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kresu informatyki oraz technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej. 
Zasady konkursu są podobne do 
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Kolorowy  Zakątek
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Dodatkowo raz w miesiącu zapraszamy 
dzieci z terenu gminy na wspólne 
spędzenie czasu  w ramach projektu 
„Chwila Oddechu”. 
Terapia Kuchenna to usprawnianie 
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budowanie w mózgu ścieżek emo-
cjonalnych. Wykorzystywane ćwiczenia 
integrują, otwierają uczestników na 
nowe doświadczenia i  wyzwania. 
Metody wykorzystywane podczas zajęć 
to: zabawy ruchowe, arteterapia z ele-
mentami technik teatralnych, muzyko-
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Gwiazdkowe zawody pływackie

Dnia 16.12.2017 roku sekcja pły-
wacka "BOSiR SOKÓŁ BARCIN" uda-
ła się do Gniezna na "Gwiazdkowe 
zawody pływackie", w których udział 
wzięło 300 zawodników z 11 klubów 
pływackich. 
Zawody zostały podzielone na II bloki 
pływackie:
I blok - startowali zawodnicy w ro-
cznikach 2011-2006,
II blok - startowali zawodnicy w ro-
cznikach 2005-2002.
Nasz klub reprezentowało 33 pły-
waków i są to:
Antkowiak Matylda, Chareńska Pau-
lina, Czerwińska Nadia, Dembińska 
Blanka, Dudek Lidia, Filipowicz 
Martyna, Gill Aleksandra, Giętkowska 
Kinga, Grajkowska Julia, Jorda-
nowska Natalia, Kucaj Martyna, 
Lisiecka Joanna, Paciorek Marta, 
Piskorska Maria, Tafelska Zofia, 
Wiśniewska Martyna, Wojciecho-
wska Maja, Wróblewska Oliwia, 
Łożyńska Martyna, Żarnowska Zu-
zanna, Baczyński Wiktor, Barczyński 
Tomasz, Giętkowski Igor, Koło-
dziejski Tomasz, Maćkowiak Michał, 
Matuszewski Marek, Naborczyk Kry-
stian, Ruciński Benjamin, Sadłowski 
Kacper, Wesołek Jakub, Wojcie-

chowski Marcel, Zakopiec Jakub, 
Żarnowski Michał.
Zawody te przyniosły ogromny 
sukces dla naszego klubu, podczas 
których zdobyliśmy łącznie 14 medali 
(3 złote, 6 srebrnych i 5 brązowych).
Złote medale zdobyli: 
· Julia Grajkowska 25m st. 
klasycznym, 
· Tomasz Barczyński 50m st. 
grzbietowym,
· Benjamin Ruciński 50m st. 
klasycznym. 
Srebrne medali zdobyli: 
· Marcel Wojciechowski 25m st. 
grzbietowym
· Kacper Sadłowski 25m st. 
klasycznym, 
· Natalia Jordanowska 25m st. 
motylkowym,
· Igor Giętkowski 50m st. 
grzbietowym,
· Wiktor Baczyński 50m st. 
motylkowym,
· Tomasz Barczyński 50m st. 
motylkowym,
Brązowe medale zdobyli: 
· Marcel wojciechowski 25m st. 
dowolnym,
· Kacper Sadłowski 25m st. 

motylkowym,
· Igor Giętkowski 50m st. dowolnym,
· Michał Żarnowski 50m st. 
motylkowym,
· Jakub Wesołek 50m st. klasycznym.
Wyrazy uznania dla pływaków, któ-
rym minimalnie zabrakło do zajęcia 3 
miejsca w swoich kategoriach wie-
kowych i są to: 
 Natalia Jordanowska 50m st. 

dowolnym,
 Nadia Czerwińska 50m st. 

grzbietowym,
 Martyna Kucaj 50m st. 

grzbietowym,
 Michał Maćkowiak 25m st. 

motylkowym,
 Benjamin Ruciński 50m st. 

grzbietowym.
Na tych zawodach zostało pobitych 
wiele rekordów życiowych z czego 
jesteśmy bardzo dumni. Ten rok 2017 
kończymy wielkim dla nas sukcesem, 
mając nadzieję, że przyszły  będzie 
równie owocny i tego sobie życzymy, 
a rodzicom dziękujemy za wielkie 
wsparcie. 
Pozdrawiamy i do zobaczenia na 
treningu :)

Mikołajkowe pokazy

Dnia 8 grudnia judocy z Barcina  
pod kierownictwem  trenera Ma-
riusza Sulińskiego brała udział 
w  p o k a z a c h  m i k o ł a j k o w y c h 
w restauracji ,,Jezioranka” w Pro-
szyskach oraz 9 grudnia w Hali 
Widowiskowo Sportowej w Mo-
gilnie.

X Gwiazdkowy Turniej Rankingowy

Dnia 16 grudnia w Szubinie 
odbył się X Gwiazdkowy Turniej 
Rankingowy do Kadry Woje-
wódzkiej  Młodziczek/ów i Dzieci 
BOSiR Barcin: 

-  Aleksandra Pender- 29kg II 
m. srebro

- Gabriela Pankowska wszy-
stkie walki wygrane przed czasem 
-45kg i złoto

- Julia Górecka -46kg v M.
- Kuba Górecki wszystkie walki 

wygrane przed czasem - 55kg 
złoto

Trener Mariusz Suliński.
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IV Memoriał Piłkarski Ryszarda Cegielskiego 

Dnia 10 grudnia 2017 roku (w nie-
dzielę) w Hali Widowiskowo - Sportowej 
w Barcinie odbył się IV Memoriał Piłkarski 
im. Ryszarda Cegielskiego - znanego 
i zasłużonego działacza sportowego 
z naszego regionu, który zmarł w 2009 
roku. W imprezie zorganizowanej 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Sto-
warzyszenie Sportowe "Sokół" w Ba-
rcinie Urząd Miejski w Barcinie oraz 
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji - 
z cyklu turniejów "Barcin Cup 2017" - 
udział wzięli piłkarze kategorii wiekowej 
Żaków z roczników 2009 i młodsi z takich 
klubów jak.. Olimp Strzelno, Jeziorak 
Żnin, Pogoń Mogilno, Juventus Academy 
Bydgoszcz, Notecianka Pakość oraz 
gospodarze zawodów - BOSiR Barcin. 
Zmagania piłkarskie przeprowadzono 
w systemie „każdy z każdym” - zatem 
zgromadzeni na trybunach widzowie 
mieli okazję obejrzeć piętnaście emo-
cjonujących pojedynków. Każdy z nich 
był o wielką stawkę, ponieważ naj-
mniejsza niepomyślność spowodować 
mogła, że zespół tracił możliwość walki o 
najwyższy cel jakim był triumf w turnieju! 
Po około czterogodzinnych zmaganiach 
najlepsi na placu gry byli kopacze z By-
dgoszczy, którzy minimalnie wyprzedzili 
rakcie trwania całego turnieju.

Jezioraka Żnin. Na trzecim miejscu 
podium stanęli gospodarze turnieju pod 
wodzą Daniela Guzy. Niewiele zabrakło, 
aby Barcinianie awansowali w tabeli na 
drugą lokatę, wszystko za sprawą 
minimalnej porażki w meczu otwarcia ze 
Żninianami. Czwarte miejsce przypadło 
Olimpowi Strzelno, a ex aequo na piątej 
pozycji znalazły się dwa zespoły z równą 
ilością punktów - Pogoń Mogilno oraz 
Notecianka Pakość. Chwilę po ostatnim 
gwizdku arbitra zawodów -  Pana 
Norberta Jakubowskiego, trenerzy 
zebrali się we własnym gronie by podjąć 
najważniejsze decyzje dotyczące wyróż-
nień indywidualnych. Głosami szkole-
niowców najlepszym bramkarzem został 
Krystian Konarski (Jeziorak Żnin). Miano 
najbardziej wartościowego gracza 
zawodów trafiło do rąk Igor Obrza-
nowski (Juventus Academy Bydgoszcz). 
Tytuł najskuteczniejszego piłkarza, z rąk 
Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - Leny Patalas, rodziny pań-
stwa Cegielskich, radnej Rady Miejskiej 
Ewy Kołodziejskiej powędrował do 
gracza najlepszego zespołu IV Me-
moriału Piłkarskiego im. Ryszarda Ce-
gielskiego - Jana Kwiatkowskiego, który 
siedmiokrotnie zmuszał bramkarzy 
rywali do kapitulacji. Wszyscy trzej zostali 

nagrodzeni okazjonalnymi szklanymi 
statuetkami ze specjalnym grawer-
tonem. Oprócz tego każdy z siedemdzie-
sięcioro dwojga zawodników oraz 
wszyscy sześcioro trenerzy otrzymali 
pamiątkowe medale. Niewątpliwą 
niespodzianką dla pierwszych trzech 
ekip, a dokładniej ich trenerów był fakt, 
że do pary z sukcesem sportowym ich 
podopiecznych przyszła też możliwość 
zainkasowania nagrody w postaci 
okolicznościowego pucharu i bonu 
p i e n i ę ż n e g o  n a  z a k u p y  s p r z ę t u 
sportowego w sklepie PAAK w Bydgo-
szczy! Triumfatorzy - Juventus Academy 
Bydgoszcz z trenerem Tomaszem 
Pazderskim odebrali bon na 300 złotych, 
Jeziorak Żnin pod wodzą Jerzego 
Krynickiego - bon na 200 złotych, na bon 
na 125 złotych powędrował do rąk 
trenera Mateusza Kranza z BOSiRu 
Barcin! Nie był to koniec atrakcji tego 
dnia! Tuż po zakończeniu zmagań w hali, 
zespoły miały możliwość skorzystania z 
nieodpłatnego skorzystania z Krytej 
Pływalni w Barcinie, a także zjedzenia 
ciepłego posiłku w trakcie trwania 
całego turnieju.

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 
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

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. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dnia 10 grudnia 2017 roku (w nie-
dzielę) w Hali Widowiskowo - Sportowej 
w Barcinie odbył się IV Memoriał Piłkarski 
im. Ryszarda Cegielskiego - znanego 
i zasłużonego działacza sportowego 
z naszego regionu, który zmarł w 2009 
roku. W imprezie zorganizowanej 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Sto-
warzyszenie Sportowe "Sokół" w Ba-
rcinie Urząd Miejski w Barcinie oraz 
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji - 
z cyklu turniejów "Barcin Cup 2017" - 
udział wzięli piłkarze kategorii wiekowej 
Żaków z roczników 2009 i młodsi z takich 
klubów jak.. Olimp Strzelno, Jeziorak 
Żnin, Pogoń Mogilno, Juventus Academy 
Bydgoszcz, Notecianka Pakość oraz 
gospodarze zawodów - BOSiR Barcin. 
Zmagania piłkarskie przeprowadzono 
w systemie „każdy z każdym” - zatem 
zgromadzeni na trybunach widzowie 
mieli okazję obejrzeć piętnaście emo-
cjonujących pojedynków. Każdy z nich 
był o wielką stawkę, ponieważ naj-
mniejsza niepomyślność spowodować 
mogła, że zespół tracił możliwość walki o 
najwyższy cel jakim był triumf w turnieju! 
Po około czterogodzinnych zmaganiach 
najlepsi na placu gry byli kopacze z By-
dgoszczy, którzy minimalnie wyprzedzili 
rakcie trwania całego turnieju.

Jezioraka Żnin. Na trzecim miejscu 
podium stanęli gospodarze turnieju pod 
wodzą Daniela Guzy. Niewiele zabrakło, 
aby Barcinianie awansowali w tabeli na 
drugą lokatę, wszystko za sprawą 
minimalnej porażki w meczu otwarcia ze 
Żninianami. Czwarte miejsce przypadło 
Olimpowi Strzelno, a ex aequo na piątej 
pozycji znalazły się dwa zespoły z równą 
ilością punktów - Pogoń Mogilno oraz 
Notecianka Pakość. Chwilę po ostatnim 
gwizdku arbitra zawodów -  Pana 
Norberta Jakubowskiego, trenerzy 
zebrali się we własnym gronie by podjąć 
najważniejsze decyzje dotyczące wyróż-
nień indywidualnych. Głosami szkole-
niowców najlepszym bramkarzem został 
Krystian Konarski (Jeziorak Żnin). Miano 
najbardziej wartościowego gracza 
zawodów trafiło do rąk Igor Obrza-
nowski (Juventus Academy Bydgoszcz). 
Tytuł najskuteczniejszego piłkarza, z rąk 
Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - Leny Patalas, rodziny pań-
stwa Cegielskich, radnej Rady Miejskiej 
Ewy Kołodziejskiej powędrował do 
gracza najlepszego zespołu IV Me-
moriału Piłkarskiego im. Ryszarda Ce-
gielskiego - Jana Kwiatkowskiego, który 
siedmiokrotnie zmuszał bramkarzy 
rywali do kapitulacji. Wszyscy trzej zostali 

nagrodzeni okazjonalnymi szklanymi 
statuetkami ze specjalnym grawer-
tonem. Oprócz tego każdy z siedemdzie-
sięcioro dwojga zawodników oraz 
wszyscy sześcioro trenerzy otrzymali 
pamiątkowe medale. Niewątpliwą 
niespodzianką dla pierwszych trzech 
ekip, a dokładniej ich trenerów był fakt, 
że do pary z sukcesem sportowym ich 
podopiecznych przyszła też możliwość 
zainkasowania nagrody w postaci 
okolicznościowego pucharu i bonu 
p i e n i ę ż n e g o  n a  z a k u p y  s p r z ę t u 
sportowego w sklepie PAAK w Bydgo-
szczy! Triumfatorzy - Juventus Academy 
Bydgoszcz z trenerem Tomaszem 
Pazderskim odebrali bon na 300 złotych, 
Jeziorak Żnin pod wodzą Jerzego 
Krynickiego - bon na 200 złotych, na bon 
na 125 złotych powędrował do rąk 
trenera Mateusza Kranza z BOSiRu 
Barcin! Nie był to koniec atrakcji tego 
dnia! Tuż po zakończeniu zmagań w hali, 
zespoły miały możliwość skorzystania z 
nieodpłatnego skorzystania z Krytej 
Pływalni w Barcinie, a także zjedzenia 
ciepłego posiłku w trakcie trwania 
całego turnieju.

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 
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

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. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 listopada 2017 roku w sie-
dzibie Biblioteki Narodowej w War-
szawie ogłoszono wyniki VII edycji 
ogólnopolskiego Rankingu bibliotek 
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego 
zajęła w tegorocznym zestawieniu 
szóste miejsce i zdobyła tytuł najle-
pszej biblioteki w województwie 
kujawsko-pomorskim. W uroczystej 
gali w Pałacu Rzeczypospolitej ucze-
stniczyły Zastępca Burmistrza Bar-
cina Lidia Kowal, Dyrektor Grażyna 
Szafraniak i pracownica biblioteki 
Renata Grabowska. Instytut Książki 

i dziennik „Rzeczpospolita” nagra-
dzają samorządy najbardziej zaanga-
żowane w kulturalny rozwój swojej 
gminy, w których dobrze działająca 
biblioteka jest najlepszym świa-
dectwem dbałości samorządu o za-
pewnienie łatwego i bezpłatnego 
dostępu do kultury, wiedzy i nowych 
mediów. Zestawienie powstało na 
postawie 650 ankiet otrzymanych 
z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich 
i miast (z wykluczeniem miast na 
prawach powiatu) zawierających 
odpowiedzi na 19 pytań oraz danych z 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
Od 2012 roku Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Barcin znajduje się 
w czołowej dziesiątce rankingu, 
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obejmuje plany finansowe Urzędu 
Miejskiego w Barcinie, Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Barcinie, Gminnej Straży 
Pożarnej i ośmiu jednostek oświa-
towych funkcjonujących na terenie 
Gminy Barcin. Na terenie gminy 
działają dwie samorządowe insty-
tucje kultury – Miejski Dom Kultury 
i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Barcin oraz Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. Instytucje 
kultury powiązane są z budżetem 
gminy przez dotacje podmiotowe 
zapewniające im środki niezbędne do 
prowadzenia działalności kulturalnej 
na terenie gminy. W budżetu Gminy 
Barcin planowane są trzy dotacje ce-
lowe dla SPZOZ w Barcinie na pokry-
cie wydatków związanych z pro-
wadzeniem poradni diabetolo-
gicznej, psychiatrycznej i neuro-
logicznej. W budżecie ujęte zostały 
środki na realizację przedsięwzięć 
zaplanowanych przez 15 sołectw na 
kwotę 457.789,86  zł. 
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Honorowe krwiodawstwo
W 2017 roku Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Bydgoszczy oraz Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Barcinie dziewięciokrotnie zapra-
szało mieszkańców gminy do odda-
nia krwi. Specjalistyczny ambulans do 
pobrania krwi od honorowych da-
wców ustawiono w Barcinie i Pie-
chcinie. W trakcie 9 dyżurów w Gmi-
nie Barcin zarejestrowano 299 osób, 
z tego 259 dawców oddało łącznie 
ponad 115 litrów krwi. Kandydat na 
dawcę lub dawca krwi powinien 
w ciągu doby poprzedzającej oddanie 
krwi wypić około 2 litrów płynów, być 
wyspanym i wypoczętym, spożyć 
lekki posiłek, w miarę możliwości 
wyeliminować z diety tłuszcze po-
chodzenia zwierzęcego, ograniczyć 
palenie papierosów, nie pić alkoholu, 
być zdrowy i nie może posiadać 
objawów przeziębienia. W 2018 roku 
w Barcinie przyjazd ambulansu 
zaplanowano na 1 lutego, 10 maja, 2 
sierpnia, 8 listopada i 9 grudnia. 
W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Jarosław Drozdowski

Jubileusz rzemieślnika
W listopadzie 2017 roku pan 

Radosław Kubera, właściciel Zakładu 
Szewskiego w Barcinie, obchodził 
jubileusz 20.lecia prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Rzemieślnika 
odwiedzili Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Krystyna Bartecka i Bur-
mistrz Barcina Michał Pęziak. Samo-
rządowcy pogratulowali  przedsię-
biorcy ciągłości w świadczeniu usług 
szewskich i tapicerskich pod własną 
marką oraz życzyli szczęścia w życiu 
osobistym. Pan Radosław Kubera 
w 1996 roku zdał egzamin cze-
ladniczy i zdobył tytuł czeladnika 
w rzemiośle szewstwo. Od 1997 roku 
jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł 
Różnych w Żninie, prowadzi szkole-
nie młodocianych pracowników, 
promuje zasady etyki rzemieślniczej 
i bezpiecznej pracy. Dostrzegając 
potrzeby lokalnego rynku i oczeki-

wania klientów, poszerzył podstawo-
wą działalność o handel artykułami 
wielobranżowymi, produkcję i sprze-
daż wyrobów skórzanych i filcowych. 
Zakład Szewski „Kubera” cieszy się 
uznaniem mieszkańców miasta 
i gminy.

Jarosław Drozdowski

Dokończenie na str. 4

Krzyż Zasługi dla 

Prezesa PSD
W trakcie wojewódzkich obcho-

dów Światowego Dnia Walki z Cu-
krzycą zorganizowanych w Pałacu 
Kobylniki, pan Zygmunt Wiśniewski 
Prezes Zarządu Koła terenowego nr 
15 Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków w Barcinie odebrał z rąk 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
Mikołaja Bogdanowicza Brązowy 
Krzyż Zasługi. Odznaczenie pań-
stwowe przyznał Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej pan Andrzej Duda 
za zasługi w działalności społecznej 
na rzecz osób potrzebujących po-
mocy oraz wsparcia. Krzyż Zasługi 
ustanowiony w 1923 roku, nadawany 
jest osobom, które położyły zasługi 
dla państwa lub obywateli spełniając 
czyny przekraczające zakres ich zwy-
kłych obowiązków, a przynoszące 
znaczną korzyść państwu lub oby-
watelom, ofiarną działalność publi-
czną, ofiarne niesienie pomocy oraz 
działalność charytatywną. Pan Zy-
gmunt Wiśniewski jest długoletnim 
działaczem Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków. Zasiada w Za-
rządzie Oddziału wojewódzkiego 
w Bydgoszczy i od 2009 roku jest 
Prezesem Zarządu Koła w Barcinie. 
Odznaczenie jest podziękowaniem 
za działania pana Zygmunta rzecz 
poprawy sytuacji prawnej, eko-
nomicznej i zdrowotnej osób chorych 
na cukrzyce, ułatwiania im dostępu 
do leczenia i rehabilitacji, wspierania 
promocji zdrowia, rozwoju edukacji 
diabetologicznej wśród chorych 

i społeczności lokalnej oraz integracji 
środowiska diabetyków. W 2017 roku 
barcińskie koło PSD realizuje zadanie 
„Zmień styl życia. Dieta i ruch – a cu-
krzyca cię ominie” współfinan-
sowane przez Gminę Barcin, które 
stanowi wezwanie do wspólnej 
i aktywnej walki z chorobą oraz uczy 
wytrwałości w codziennych zma-
ganiach ze „słodką towarzyszką 
życia”.

Jarosław Drozdowski

Stroje dla 

triathlonistów

kalendarz mieści około 60 startów. 
W2017 roku w Prime Food Triathlon 
w Przechlewie (1/4 Ironman – szta-
fety) zajęli  drugie miejsce. Ich 
treningi wspiera Barciński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o., która 
nieodpła-tnie udostępnia pływalnię. 
Głównym celem powstania TRIBA 
była chęć wspólnego trenowania 
i wymiany doświadczeń, spotykania 
się na treningach i miłego spędzania 
wolnego czasu. Ludzie w skupieni 
w tej grupie motywują się do dzia-
łania i czerpią satysfakcję ze startów 
niezależnie od zdobytego miejsca, 
wspomagają innych treningowo, 
psychicznie i dietetycznie. Pan Mar-
cin Ruciński powiedział, że w TRIBA: 
„Ważna jest dobra zabawa, kształto-
wanie „ducha walki” i wpływanie na 
lepsze samopoczucie. Jedynym 
kryterium doboru jest pozytywne 
„skrzywienie” na tle sportowym, 
chęć trenowania i promocja gminy”. 
TRIBA BOSIR BARCIN działa pod 
hasłem – Nie musisz być mistrzem 
aby trenować, ale samo trenowanie 
jest już mistrzostwem.

Jarosław Drozdowski

Gmina Barcin ufundowała pro-
fesjonalne stroje dla sportowców 
z TRIBA BOSIR BARCIN. Panowie 
Marcin Ruciński, Piotr Grochowiak, 
Radosław Sosiński i Krzysztof Nowak 
startują w triathlonie (indywidualnie 
i sztafetowo) oraz imprezach bie-
gowych, pływackich i kolarskich 
(wyścigi górskie i szosowe). Roczny  
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Prymusi Pomorza i Kujaw
W ramach drugiej edycji projektu 

„Prymus Pomorza i Kujaw”, reali-
zowanego przy wsparciu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomo-
rskiego, stypendia otrzymało 1,5 
tysiąca uczniów uzdolnionych w za-
kresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych,  matematyki , 
języków obcych oraz przedsiębior-
czości, którzy są finalistami lub 
laureatami konkursów lub olimpiad 
w tych przedmiotach. W gronie sty-
pendystów marszałka województwa 
znaleźli się Amelia Szewczak ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Piechcinie oraz Piotr 
Marczak i Jakub Dreżewski z Zespołu 
Szkół w Barcinie.
Amelia Szewczak jest uczennicą 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Piechcinie. W 2016 roku 
została finalistką Wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z przyr-
ody i wygrała Gminny konkurs orto-
graficzny o Złote Pióro Burmistrza 
Barcina w kategorii podstawówek. 
Jest laureatką Gminnego konkursu 
wiedzy o człowieku w 2017 roku oraz 
osiąga wysokie wyniki  w Mię-
dzyszkolnych konkursach biologi-
cznych organizowanych przez licea 
ogólnokształcące w Inowrocławiu.
Jakub Dreżewski uczący się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Barcinie już po 
raz drugi otrzymał stypendium pro-
gramu „Prymus Pomorza i Kujaw” na 
rozwijanie swoich naukowych zainte-
resowań. Uczeń został laureatem 
konkursów kuratoryjnych z języka 
angielskiego (rok szkolny 2015/2016) 
i fizyki (rok szkolny 2016/2017), co 
zapewniło mu zwolnienie z pisemne-
go egzaminu gimnazjalnego z języka 
obcego i  przedmiotów przyro-
dniczych. O zdolnościach do nauki 
języków obcych świadczą zdobycie II 
miejsca w Powiatowym dyktandzie 
z języka angielskiego oraz I miejsca 
w Gminnym konkursie języka angie-
lskiego (rok szkolny 2016/2017). 
Zainteresowania przedmiotami  
ścisłymi zaowocowały zdobyciem 
tytułów: laureata III stopnia  

w  O g ó l n o p o l s k i m  k o n k u r s i e 
fizycznym „Lwiątko” (rok szkolny 
2015/2016 i 2016/2017), najlepszego 
matematyka klas I I  gimnazjum 
Powiatu Żnińskiego oraz trzy-
k r o t n e g o  l a u r e a t a  G m i n n e g o 
konkursu matematycznego. Jakub 
interesuje się również informatyką 
i programowaniem. Dwukrotnie 
wygrywał Gminny konkurs infor-
matyczny oraz Gminny turniej wiedzy 
pożarniczej.
Piotr Marczak kształci się w oddziale 
gimnazjalnym Zespołu Szkół w Bar-
cinie i co roku otrzymuje świadectwo 
z wyróżnieniem. W ciągu ostatnich 
dwóch lat zajął I miejsce w Powiato-
wym konkursie matematycznym na 
najlepszego matematyka powiatu, III 
m i e j s c e  w  P o l s k o - U k r a i ń s k i m 
konkursie z fizyki „Lwiątko”, II miej-
sce w Matematycznym wojewódz-
kim konkursie Liga Zadaniowa, 
zdobył wyróżnienia w Wojewódzkim 
t u r n i e j u  r e c y t a t o r s k i m  S ł o w o 
Źródłem Inspiracj i  i  Międzyna-
rodowym konkursie matematy-
cznym Kangur, tytuł finalisty w wo-
jewódzkim konkursie kuratora 
z języka polskiego i wiele, wiele 
innych…. Uwagę przykuwa różno-
rodność przedmiotów i kierunków, 
w których Piotr odnosi sukcesy. 
Wychowawca pani Agata Wojcie-
chowska powiedziała: „Z moich 
obserwacji wynika, że Piotr jest 
osobą wszechstronną, ciekawą 
świata, mądrą, nie bojącą się pytać, 
żądną wiedzy i pozyskiwania nowych 
umiejętności. Wiem, że Piotr ma 
mnóstwo zainteresowań: dużo czyta, 
gra w zespole teatralnym, ucze-
stniczy w rozgrywkach gier planszo-
wych, słucha muzyki, jest na bieżąco 
z nowinkami technicznymi, filmo-
wymi i komputerowymi, spotyka się 
z rówieśnikami.”

Jarosław Drozdowski

Na wniosek Burmistrza Barcina 
i po przeprowadzeniu obowiązkowej 
kontrol i  zakończonej  budowy, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Żninie pan Łukasz 
Jezierski wydał decyzję, w której 
udzielił pozwolenia na użytkowanie 
P a r k u  M i e j s k i e g o  w  B a r c i n i e . 
Inwestycja o wartości 5.543.259,77 zł 
obejmowała wykonanie  robót 
budowalnych, budowę trzech pla-
ców zabaw, w tym dla maluchów, 
dzieci starszych oraz linarium, wyko-
nanie rowerowego asfaltowego 
placu zabaw pumptrack i beto-
nowego skateparku oraz nadzór 
inwestorski.

Jarosław Drozdowski

Park Miejski 

w Barcinie
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Prymusi Pomorza i Kujaw
W ramach drugiej edycji projektu 

„Prymus Pomorza i Kujaw”, reali-
zowanego przy wsparciu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
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w tych przedmiotach. W gronie sty-
pendystów marszałka województwa 
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Szkoły Podstawowej im. Janusza 
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Szkół w Barcinie.
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Korczaka w Piechcinie. W 2016 roku 
została finalistką Wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z przyr-
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lskiego (rok szkolny 2016/2017). 
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w  O g ó l n o p o l s k i m  k o n k u r s i e 
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2015/2016 i 2016/2017), najlepszego 
matematyka klas I I  gimnazjum 
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i programowaniem. Dwukrotnie 
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Udany rok seniorów

14 grudnia br. odbyła się sesja 
Gminnej Rady Seniorów w Barcinie. 
Przewodniczący Andrzej Szczepański 
podsumował roczną działalność 
przedstawiciel i  środowiska se-
niorów, którzy prowadzą działalność 
o charakterze doradczym, inicja-
tywnym i konsultacyjnym, repre-
zentując interesy i potrzeby osób 
starszych w Gminie Barcin. W ciągu 
minionych dwunastu mies ięcy 
Gminna Rada Seniorów wysłała 
życzenia świąteczno-noworoczne, 
zorganizowała koncert Eleni, wypro-
mowała zadanie pn. „Łączymy 
Pokolenia za pomocą piosenki” do 
sfinansowania w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2018 rok, złożyła 
fiszkę grantową na projekt pn. 
„Łączymy Pokolenia. Edukacja ku 

przyszłości w szkole i po szkole” do 
L G D „Pałuki Wspólna Sprawa” 
w Żninie i nawiązała współpracę 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Toruniu. Inicjatywy 
Gminnej Rady Seniorów dotyczą 
bezpośrednio ponad 1300 mie-
szkańców gminy powyżej 70 roku 
życia i zdaniem przewodniczącego 
spotykają się z dobrym przyjęciem ich 
adresatów. Na 2018 rok zaplanowano 
wdrożenie programów profilaktyki 
zdrowotnej w zakresie szczepień 
ochronnych przec iwko grypie 
i pneumokokom dla osób powyżej 65 
roku życia zamieszkałych w mieście 
i gminie Barcin. Działania radnych 
seniorów wspiera ją  urzędnicy 
i pracownicy jednostek organiza-
cyjnych gminy.

Jarosław Drozdowski

Zmiany 

w policji
Na początku XXXVI sesji Rady 

Miejskiej w Barcinie Przewodnicząca 
Krystyna Bartecka i Burmistrz Michał 
Pęziak spotkali się z Komendantem 
Powiatowym Policji w Żninie mł. insp. 
Arturem Krajewskim i Komendantem 
Komisariatu Policji w Barcinie kom. 
Jackiem Adamczykiem. W imieniu 
wspólnoty lokalnej Gminy Barcin 
samorządowcy podziękowali kom. 
Jackowi Adamczykowi za wzorową 
służbę i skuteczność działań na 
stanowisku szefa barcińskiego po-
sterunku. Komendant Powiatowy 
Policji  w Żninie mł. insp. Artur 
Krajewski zapowiedział od nowego 
roku zmiany kadrowe wśród pału-
ckich funkcjonariuszy. Kom. Jacek 
Adamczyk zostanie przeniesiony do 
Janowca Wielkopolskiego, a asp. 
sztab. Zbigniew Dudziak do Barcina.

Jarosław Drozdowski
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