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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BARCIANY
Kursy zawodowe w ramach projektu systemowego 
realizowanego przez GOPS w Barcianach
W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Barcianach projektu systemowego pt:
„Wzrost integracji społecznej oraz wzrost skuteczności po-
mocy społecznej w gminie Barciany” rozpoczęły się kursy
zawodowe: 
• „Opiekunka społeczna”
• „Profesjonalna obsługa hotelarsko-restauracyjna z mo-

dułem kelner barman”
• „Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych

+ wymiana butli z gazem”
• „Kierowca wózków jezdniowych + wymiana butli
z gazem”
• „Ogrodnik terenów zielonych”
• „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”
• „Kucharz małej gastronomii z elementami cukiernika”
• „Technolog robót wykończeniowych z elementami po-

sadzkarz glazurnik”
Do udziału w kursach zakwalifikowały się 22 osoby. 

I miejsce podczas XIII Mazurskich Spotkań 
Teatrów Amatorskich „Uzależnieniom Nie”

Dnia 26 października uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół
w Mołtajnach po raz pierwszy wzięli udział w XIII Mazur-
skich Spotkaniach Teatrów Amatorskich „Uzależnieniom
Nie” w Pozezdrzu. 
Tematyka przedstawień była przeróżna. Mówiono o uza-
leżnieniach od komputera, nikotyny, narkotyków i telefo-
nów komórkowych. Nasi uczniowie wystawili sztukę pt.
„Masz wybór”, mówiącą o skutkach nadużywania alko-
holu, ale także o uporaniu się z tym nałogiem. Wszystko
zakończyło się happy endem. Butelka została pobita, a dia-
beł i anioł wrócili do swoich krain – ten pierwszy trochę
rozczarowany.
W kategorii gimnazjum wystąpiło 7 zespołów. Komisja
bardzo restrykcyjnie przestrzegała regulaminu, zgodnie
z którym w występie brało udział sześciu aktorów, a czas
nie mógł przekroczyć 10 minut. Nasza grupa otrzymała
maksymalną liczbę punktów, a tym samym zdobyła
I miejsce i nagrodę w kwocie 500 zł. Tym razem „trzy-
nastka” okazała się dla nas szczęśliwa. 
Ten sukces zawdzięczamy naszym uczniom: Wojtkowi
Dykta, Kindze Gierko, Markowi Michalukowi, Damia-
nowi Sucheckiemu, Michałowi Sucheckiemu oraz Damia-
nowi Zawadzkiemu. 
Ogromne podziękowania należą się p. Anecie Bogdań-
skiej, p. Annie Szotrowskiej, p. Annie Sucheckiej i p. Mar-
lenie Żywieciej, które włożyły wiele pracy w przygotowanie
scenografii. 

Magdalena Kopciuch

Wybory do samorządu uczniowskiego w Zespole Szkół
w Mołtajnach na poważnie
Dnia 30 września 2013 r., który został uznany ogólnopolskim
dniem wyborów, odbyły się powszechne, tajne oraz równe
wybory władz samorządu uczniowskiego. Były karty do gło-
sowania, miejsca, gdzie można było oddać swój głos i urna.
Dokładnie tak jak w wyborach do parlamentu polskiego.
Uczniowie głosowali podczas przerw międzylekcyjnych w lo-
kalu wyborczym, na który zaadaptowana została biblioteka
szkolna. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała
komisja w składzie: Martyna Kurko, Michał Suchecki, Rafał
Sładkiewicz.
Wybory poprzedziła kampania, w czasie której kandydaci do
zarządu Samorządu Uczniowskiego prezentowali swoje pla-
katy i programy wyborcze.
W tym roku szkolnym rozpoczyna swoją działalność Mały
Samorząd Uczniowski. Tworzyć go będą uczniowie klas I –
III. Chcemy w ten sposób zapoznawać najmłodszych
uczniów z zasadami samorządności. Oto zwycięzcy w wybo-
rach:
Mały Samorząd Uczniowski
1. Matanowski Grzegorz – przewodniczący 
2. Matuszewska Patrycja – zastępca przewodniczącego
3. Janta Wiktoria – skarbnik
4. Dowejko Dawid – sekretarz
Opiekun – Magdalena Kopciuch
Samorząd Uczniowski klas IV-VI i gimnazjum
1. Suchecki Damian – przewodniczący
2. Nalewajko Tomasz – zastępca przewodniczącego
3. Dowejko Natalia – skarbnik
4. Cieślak Klaudia – sekretarz
Opiekun – Ewelina Kopyczyńska
Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy. Składamy
także podziękowania wszystkim nauczycielom i uczniom,
którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu głosowania.
Życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym!!!

Magdalena Kopciuch

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Mołtajnach
W piątek, 25 października 2013 r., odbyło się uroczyste
otwarcie świetlicy wiejskiej w Mołtajnach, która została wy-
budowana w ramach Działania 413 „Odnowa i rozwój wsi”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
W części oficjalnej miało miejsce przecięcie wstęgi przez
Wójta Gminy Barciany – Ryszarda Kozyrę, Przewodniczącą
Rady Gminy – Małgorzatę Kłaczko-Dyjas, radną Gminy
Barciany – Eugenię Gbur oraz małego mieszkańca Mołtajn. 
Nastąpiło również poświęcenie nowo otwartej świetlicy przez
proboszcza parafii – ks. Jacka Gondera. 
Na uroczystość przybyli mieszkańcy Mołtajn i okolicznych
miejscowości oraz zaproszeni przedstawiciele władz samo-
rządowych.
Ten dzień był wyjątkowy i szczególny, ponieważ tego dnia
została oddana w użytkowanie świetlica, której od wielu lat
brakowało mieszkańcom tej miejscowości.
Świetlica to przede wszystkim miejsce spotkań, to tu powinno
bić serce lokalnej społeczności, krzewić kulturę, promować
integrację społeczną oraz realizować ich cele. 
Uroczystość otwarcia świetlicy była również wspaniałą okazją
do wsparcia akcji na rzecz Daniela Tałałaja, przebywającego
obecnie w klinice „BUDZIK”. W pomoc zaangażowali się
rodzice i młodzież kl. III gimnazjum ZS w Mołtajnach, przy-
gotowując do sprzedaży ciasto. 
Uzyskane pieniądze zostaną przekazane na dalszą rehabili-
tację ich kolegi.
W pomoc w organizacji uroczystości zaangażował się rów-

nież Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach, który zapew-
nił przybyłym gościom dawkę pozytywnej energii.
W części artystycznej wystąpiły zespoły: Basibabki, Kabaret
Zgrany z Korsz, zespół wokalny „Korszenianki’ oraz rodzimy
zespół „Mołtajnianki”. 
Wspólne świętowanie zakończone zostało symboliczną lam-
pką szampana oraz okolicznościowym tortem. 

Inwestycje
Gmina Barciany rozpoczęła budowę muszli koncertowej.
Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania PROW
na lata 2007-2013. Ukończona została budowa budynku so-
cjalnego przy stadionie w Barcianach, realizowana w ramach
dofinansowania PROW na lata 2007-2013. Rozpoczęto rów-
nież modernizacje świetlicy w Ogródkach, realizowane w ra-
mach dofinansowania PROW na lata 2007-2013. Gmina
zaczęła remont remizy OSP w Mołtajnach (środki własne).
Przystąpiono do modernizacji ogrzewania w Zespole Szkół
w Mołtajnach. Wykonano modernizację nawierzchni na ulicy
Fabrycznej i Podfabrycznej w Barcianach w Niedziałach,
Markławce i Bobrowie. Została opracowana dokumentacja
na remont sali widowiskowej i domu kultury w Barcianach. 

Strażacy ochotnicy z terenu gminy Barciany 
mają lepsze samochody ratowniczo-gaśnicze

W dniu 15 listopada 2013 r. odbyło się oficjalne przekaza-
nie samochodów pożarniczych Ochotniczym Strażom Po-
żarnym z terenu gminy Barciany.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
- Wiesław Pietrzak – radny Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, a zarazem Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego;
- bryg. Michał Kamieniecki – Z-ca Warmińsko-Mazur-
skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
- dh Józef Maciejewski – Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Olsztynie;
- bryg. Zbigniew Borys – Komendant Powiatowy PSP
w Kętrzynie;
- mjr SG Dariusz Wilczyński – placówka Oddziału Straży
Granicznej w Barcianach;
- Ryszard Kozyra – Wójt Gminy Barciany wraz z pracowni-
kami Urzędu Gminy w Barcianach;
- Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas – Przewodnicząca
Rady Gminy w Barcianach;
- ks. Juliusz Czapiewski – Proboszcz Parafii Niepokala-
nego Serca Maryi w Barcianach;
- strażacy ochotnicy;
- sympatycy i przyjaciele naszej strażackiej formacji.
Oficjalną uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Barciany,
który po przywitaniu przybyłych gości omówił, jak wyglądał
od strony formalnej cały proces związany z zakupem no-
wego pojazdu. Następnie wręczono akty przekazania stra-
żackich pojazdów i kluczyków.
Nowoczesny strażacki mercedes trafił do strażaków ochot-
ników z Barcian, a uzyskanie środków pieniężnych na jego
zakup wcale nie było łatwe. Przysłowiowa zrzutka na stra-
żackie cacko o łącznej wartości 625.000 zł wyglądała nastę-
pująco: Gmina Barciany 265.000 zł, Zarząd Główny
Związku OSP 150.000 zł, Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej 135.000 zł, Urząd Marszałkowski w Olszty-
nie – 75.000 zł.
Kolejne pojazdy oficjalnie przekazane w tym dniu to:
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafił do stra-
żaków ochotników w Mołtajnach, oraz lekki samochód ra-

towniczo-gaśniczy, który trafił do strażaków ochotników
w Skandawie. Oba pojazdy sprawne technicznie, wyposa-
żone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zdecydowanie poprawią
gotowość operacyjno-techniczną jednostek OSP na terenie
gminy Barciany.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie symbo-
licznych pamiątek osobom, które przyczyniły się do tego,
że od dziś strażacy ochotnicy mogą jeździć do działań ra-
towniczo-gaśniczych lepszymi pojazdami.
Ks. Juliusz Czapiewski dokonał poświęcenia strażackich
pojazdów, a ich kierowcy poprzez symboliczne włączenie
sygnałów potwierdzili gotowość wyjazdową do akcji ratow-
niczych. Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli z bliska
przyjrzeć się przekazanym autom i ich wyposażeniu.
Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Barciny Ryszard
Kozyra jeszcze raz wyraził szczere podziękowania tym
wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania sprzętu,
podkreślając jednocześnie fakt zrozumienia przez nich is-
toty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.

mł. bryg. Szymon Sapieha

11 listopada to wielki dzień dla Polski i Polaków

Również w gminie Barciany uczciliśmy tak ważne dla nas
Święto Niepodległości. 
Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach wraz z Klubem Ho-
norowych Dawców Krwi przy placówce Straży Granicznej
w Barcianach zorganizowali uroczystość mieszkańcom na-
szej gminy, dla upamiętnienia już 95. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

Na scenie wystąpiły zespoły działające przy GOK, które za-
prezentowały pieśni upamiętniające wydarzenia związane
z polską historią oraz podkreślające piękno naszej Ojczyzny.
Tego dnia miało miejsce również uroczyste wręczenie nagród
dla osób biorących udział w konkursie pt. „Podaruj krew dla
Polski”. Konkurs został zorganizowany przez KHDK przy
placówce Straży Granicznej w Barcianach i Gminny Ośrodek
Kultury. Poniżej prezentujemy listę zwycięzców powyższego
konkursu.
Kategoria I – III I Nikola Niska ZS Winda, II Julia Kułak
ZS Winda, III Bartosz Baranowski ZS Winda, Wyróżnienie:
Julita Zdybel ZS Barciany.
Kategoria IV-VI I Adrianna Baranowska ZS Winda II, Jo-
anna Zientek ZS Mołtajny, III Klaudia Szweda ZS Winda,
Wyróżnienie: Hubert Wardak ZS Winda, Zuzanna Mełech,
Ślipek ZS Winda. Wyróżnienie: Emilia Koperska Gimnaz-
jum Mrągowo.
Wyróżnienie pozakonkursowe: Marzena Główka ZS Winda.
Kulminacyjnym punktem programu był występ zespołu
Cisza jak ta. Jego nowoczesne i bogate aranżacyjnie podej-
ście do nurtu piosenki folk-poetyckiej, którego kurs od lat
wyznaczają takie zespoły jak Stare Dobre Małżeństwo, Czer-
wony Tulipan czy Wolna Grupa Bukowina, bardzo podobały
się publiczności.
Dzięki brzmieniu fletu, skrzypiec, perkusji, klasycznej i elek-
trycznej gitary aranżacje nabierały wyjątkowego oblicza. Poza
pieśniami autorskimi – gdzie mogliśmy usłyszeć Agnieszkę
Osiecką, Bolesława Leśmiana, Jonasza Koftę, Edwarda Sta-
churę, delektowaliśmy się przepięknymi wierszami współ-
czesnej poetki – Wiesławy Kwinto-Koczan. 


