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Wizyta studyjna w spółdzielni 
socjalnej „Stara Szkoła” w Prostkach
W dniu 22 sierpnia 2013r. uczestnicy projektu systemowego „Wzrost
integracji społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w
gminie Barciany” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach wzięli udział w
wizycie studyjnej w spółdzielni socjalnej „Stara szkoła” w Prostkach.
Podczas wizyty prezes spółdzielni  zaprezentował działalność i
funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego. Odbyły się również
zajęcia warsztatowe z decoupage oraz klockologii. 

Małgorzata Wołyniec

Zespół  Szkół w Windzie w Parku
Miniatur „Mazurolandia”
W środę, 11 września,  nauczyciele i uczniowie ZS w Windzie
odwiedzili Park Miniatur „Mazurolandia” w Parczu k. Kętrzyna.
Zobaczyli tam miniatury najważniejszych  zabytków regionu Warmii
i Mazur, m.in.: bazyliki w Świetej Lipce, twierdzy Boyen,  Wilczego
Szańca czy też wieży Bismarcka w Mrągowie.
Jednak największą atrakcją była niewątpliwie  wizyta w grodzisku
rycerskim, gdzie mogli ubrać się w stroje średniowiecznych wojów 
i popróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i walce na miecze. Niek-
tórzy na własnej skórze przekonali się, jak dotkliwą karą było zaku-
cie w dyby. Z zainteresowaniem obejrzeli też wystawę broni i sprzętu
wojennego  z okresu II wojny światowej. Wycieczka do Parcza  była
niewątpliwie wspaniałą lekcją historii. Oby takich jak najwięcej!
Jeszcze raz dziękujemy Pracownikom Parku Miniatur „Mazurolan-
dia” za ciepłe przyjęcie, wspaniałą atmosferę i podzielenie się z nami
wieloma ciekawostkami z historii naszego regionu.

Uczniowie i nauczyciele ZS w Windzie

Inwestycje w Gminie Barciany
Gmina Barciany prowadzi  prace  polegające na przebudowie i re-
moncie osiedlowej oczyszczalni  ścieków w Podławkach oraz wyko-
naniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kiemławki
Małe, Kiemławki Wielkie i Podławki. Inwestycja jest  współfinan-
sowana w 75% z Unii Europejskiej w ramach działania podstawowe
usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte  Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dożynki Gminne w Gminie Barciany
8 września 2013 r. odbyły się Dożynki Gminne, w których uczest-
niczyli mieszkańcy naszej gminy oraz reprezentacje władz samorzą-
dowych. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele pod wezwaniem
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach.
Następnie, ulicami Barcian przeszła procesja dożynkowa na plac
celebry przy Gminnym Ośrodku Kultury. Na czele korowodu jechali
Starostowie Dożynek Gminnych, Pani Alicja Koziatek i Pan Wiesław
Wanat oraz Wójt Gminy Barciany, Pan Ryszard Kozyra. Dożynkowe
uroczystości rozpoczęła msza św. polowa. Po zakończonej Eu-
charystii, Wójt Gminy Barciany – Pan Ryszard Kozyra oraz Prze-
wodnicząca Rady Gminy, Pani Małgorzata Kłaczko-Dyjas powitali
wszystkich gości. Wójt podziękował rolnikom za trud ich pracy
i przyjął z rąk Starostów Dożynkowych chleb z tegorocznych zbiorów.
Podczas Dożynek Gminnych uhonorowano również rolników, którzy
wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą
społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Odznakę ”Zasłużony
dla rolnictwa”, przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
otrzymali: Pan Andrzej Cieślak, Pan Robert Gastołek, Pan Zdzisław
Koper, Pan Jerzy Kühn, Pan Marek Łapin oraz Pan Tadeusz
Szykiewicz..
Odbyły się również bardzo interesujące warsztaty pieczenia chleba
metodą tradycyjną. Chętne osoby mogły za darmo przejechać się
bryczką, zwiedzając przy tym ulice Barcian.
Podczas Dożynek Gminnych ogłoszono wyniki konkursów.
W kategorii „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” komisja przyznała
następujące miejsca:
I miejsce – Sołectwo Skierki, II miejsce – Sołectwo Suchawa, III
miejsce Sołectwo Skandawa
IV miejsce – Sołectwo Silginy
W kategorii na „Najsmaczniejszą potrawę” klasyfikacja przedstaw-
iała się następująco:
I miejsce – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś” z Suchawy, II miejsce –
Stowarzyszenie „SALSA” z Aptynt, III miejsce – Stowarzyszenie
„Iskierka nadziei” z Barcian
Odbył się również konkurs na „Najładniejsze stoisko”, w którym
kolejne pozycje zajęły:
I miejsce - ex aequo – Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”
Skierki i Podławki oraz Stowarzyszenie „Przyjazna wieś” z Suchawy,
II miejsce – Stowarzyszenie „SALSA” Aptynty,
III miejsce – przypadło Stowarzyszeniu „Iskierka nadziei” z Barcian
Odbył się również Turniej o Puchar Wójta Gminy Barciany.
W bardzo zabawnych konkurencjach uczestniczyły 4 sołectwa. Po
wielu zmaganiach, wytypowano zwycięskie drużyny:
I miejsce zajęło Sołectwo Silginy, II miejsce ex aequo zajęły Sołectwa
ze Skierek i Suchawy,
III miejsce przypadło drużynie ze Skandawy.
W czasie obchodów dożynkowych został rozstrzygnięty konkurs na
„Najładniejszy ogród w Gminie Barciany”. Komisja przyznała 
kolejne miejsca:
I miejsce – Pan Wojciech Rabcewicz, Barciany, II miejsce – Halina
Karpiuk, Skandawa, III miejsce – Henryka Hryniewicka, Ogródki.
Nagrodę specjalną, za oryginalność ogrodu Komisja przyznała Pani
Małgorzacie Pucer.
Czas Dożynek, to również czas zabawy i humoru. Na naszej barci-
ańskiej scenie gościliśmy „Dyżurnego Satyryka Kraju”- Tadeusza
Drozdę, który rozbawiał przybyłych gości.
Były również występy zespołów SZUWARY, ANI BABKI oraz BA-
SIBABKI.
W takt muzyki zespołów; SKALAR i WINNER publiczność bawiła
się i tańczyła do późnych godzin wieczornych.

Wizyta delegacji z Ukrainy
W dniach 30 sierpnia – 2 września  br. Gmina Barciany gościła 
delegację z Ukrainy. Gminę Peczeniżyn reprezentował Pan Ihor
Dowirak – Przewodniczący Peczeniżyńskiej Rady Wiejskiej wraz z
radnymi Gminy Peczeniżyn oraz zespołem wokalnym „Jaworyna”.

W pierwszym dniu wizyty goście wraz z Dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury – Panią Iwoną Turko odwiedzili zespoły szkół w
Barcianach i Mołtajnach, Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Barcianach, kotłownię na biomasę w Barcianach,
hydrofornię w Barcianach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bar-
cianach.

Następnie w tut. Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli
ukraińskiej delegacji z Gminy Peczeniżyn z Wójtem Gminy Barciany
– Panem Ryszardem Kozyrą, Sekretarzem Gminy – Panią Anną
Tereszko, Skarbnikiem Gminy – Panią Marią Pyrcz oraz Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury – Panią Iwoną Turko, na którym
omówiono aktualną sytuację gospodarczą w gminach. Ponadto w ra-
mach spotkania ustalono zakres współpracy na rok bieżący z możli-
wością kontynuacji w następnych latach. Współpraca Gminy
Barciany z Gminą Peczeniżyn odbywa się na podstawie zawartej dn.
7 listopada 2012 roku umowy o współpracy. Zakłada ona podej-
mowanie wspólnych działań w obszarze kultury, oświaty, sportu i tu-
rystyki.

W drugim dniu wizyty przedstawiciele ukraińskiej delegacji uczest-
niczyli w XIV Festynie Ludowym w Asunach „Asuniada”. Zespół
„Jaworyna” swym występem uświetnił obchody uroczystości.

Zakończenie projektu 
„Mały  Archimedes” w Zespole  
Szkół w  Barcianach
13 września  w piątek w Augustowskim Centrum Edukacyjnym po
trzech latach uroczyście zakończono projekt  „Mały  Archimedes”,
w którym uczestniczyło Gimnazjum  Publiczne w Barcianach. Projekt
miał na celu rozbudzenie  zainteresowań uczniów  naukami matem-
atyczno-przyrodniczymi, a w efekcie osiągnięcie lepszych  wyników w
nauce  z tych przedmiotów. W dwóch  cyklach projektu  wzięło udział
30 szkół z 4 województw. Naszą   szkołę reprezentowało 50 uczniów,
którzy  w ramach  dodatkowych zajęć, kół naukowych, wycieczek
edukacyjnych- np. do Centrum Badań Jądrowych  w Świerku,  waka-
cyjnych obozów  naukowych, wyjazdów do CERN w Szwajcarii,
muzeów techniki w Monachium i Norymberdze realizowali program
opracowany  przez Augustowskie Centrum Edukacyjne oraz naszych
nauczycieli. Poza pomocą merytoryczną szkoła otrzymała pomoce
naukowe oraz doposażenie biblioteki szkolnej na kwotę ponad  60
tys. zł. Ogólna wartość środków  pochodzących z Kapitału
Ludzkiego przeznaczonych na pomoc dla  naszej szkoły przekroczyła
140 tys. złotych. Dla wielu uczniów była to szansa spotkania z
prawdziwą nauką i okno na świat.

Witold  Bogdanowicz
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