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W Bystrym smutno nie jest!
Dzieci i m³odzie¿ z so³ectwa Bystry nie maj¹ czasu 

na nudê. Œwietlica wiejska zapewnia im wiele 

ciekawych, a jednoczeœnie edukacyjnych zajêæ. 

Najm³odsi s¹ chêtni do pieczenia ciast i babeczek, 

przez co mog¹ wiele siê nauczyæ, a przy okazji 

skosztowaæ wypieku. Odbywaj¹ siê równie¿ 

zajêcia karaoke, gdzie mo¿na wspólnie poœpiewaæ 

swoje ulubione piosenki. Ponadto organizowane 

s¹ atrakcyjne wycieczki do Bajkolandu, krêgielni 

czy Parku Wodnego Wilkasy, z czego dzieci s¹ 

bardzo zadowolone. Ostatnio dziêki so³tysowi 

Miros³awowi Antoniakowi pojechaliœmy do Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie. W œwietlicy na co 

dzieñ mo¿na graæ w bilarda, ping-ponga, gry 

planszowe czy na konsoli PS4 oraz ogl¹daæ 

ciekawe i pouczaj¹ce filmy. Dzieci korzystaj¹ 

równie¿ z pomocy przy odrabianiu lekcji. 

Oprócz nich ze œwietlicy w Bystrym korzystaj¹ 

tak¿e nasi starsi mieszkañcy z Klubu Seniora. 

Œwiêtowali m.in. Dzieñ Kobiet oraz Andrzejki, gdzie 

nawzajem próbowali w³asnych potraw. Seniorzy uczêszczaj¹ te¿ do szkolnej sali 

gimnastycznej, aby æwiczyæ jogê i fitness. Œwietlica s³u¿y równie¿ próbom naszych 

gminnych Jarzêbin, dziêki czemu w trakcie ró¿nych wydarzeñ czy uroczystoœci 

nie brakuje muzyki w dobrym wykonaniu. 

Tekst: Justyna Rodziewicz, foto: archiwum prywatne
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Posprz¹tajmy nasz¹ wieœ
Pod takim has³em  m³odzie¿ z Ko¿uch Wielkich wraz z animatork¹ œwietlicy wiejskiej 

Beat¹ Mróz oraz panami Ireneuszem Mrozikiem i Zbigniewem Mrozem przyst¹pili do 

zbierania œmieci z poboczy naszych ulic. Chcemy bowiem, aby nasza wieœ stawa³a siê 

coraz ³adniejsza. W akcji ogó³em wziê³o udzia³ 9 osób, a plonem ich wspólnego dzia³ania 

sta³o siê 10 worków ró¿nych œmieci. Dziêkujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na 

nasz apel i przyszli pracowaæ spo³ecznie. Szkoda tylko, ¿e na Facebooku widzia³o go 

du¿o wiêcej osób, a tylko nieliczni i zawsze Ci sami bior¹ nasze proœby do serca. Mimo 

wszystko zadanie wykonaliœmy, a na koniec pracy czeka³ na wszystkich zas³u¿ony 

posi³ek. Dziêki naszej inicjatywie sprz¹tniêty zosta³ równie¿ wiejski plac zabaw.

Tekst: Beata Mróz, foto: archiwum prywatne

Cmentarze o ró¿nych obliczach
Kruklin ma na swoim terenie zabytkowy cmentarz ewangelicki 

z XIX wieku, odrestaurowany w 2006 roku ze œrodków Fundacjii

Wspomagania Wsi. Mimo, ¿e znajduje siê blisko centralnej 

czêœci miejscowoœci jest mocno zaniedbany, a przecie¿ w³aœnie

tu pochowano ludzi poleg³ych podczas wojen. Nekropolia w du¿ej 

mierze jest poch³oniêta przez las, a tylko nieliczne osoby dbaj¹ 

o groby swoich przodków. Niestety, reszta cmentarza odesz³a 

w niepamiêæ i zaros³a, a czêœæ grobów zosta³a zbeszczeszczona.  

Zupe³nie inaczej wygl¹da zlokalizowany przy szosie poniemiecki 

cmentarz w Wilkaskach. Co roku dzieci wraz z mieszkañcami wsi 

dok³adnie go sprz¹taj¹. Ca³kiem niedawno zebrali nieczystoœci, 

posegregowali i wrzucili do odpowiednich pojemników na œmieci.
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Owady maj¹ w³asne domki

W centrum Ko¿uch Wielkich na placu zabaw 

powstaje miejsce edukacyjne dotycz¹ce 

pszczó³. Na ³¹ce kwietnej stoj¹ ju¿ trzy 

tablice informacyjne oraz cztery ozdobne 

ule, przy ³¹ce montowany jest równie¿ 

kolorowy p³otek. W prace zaanga¿owa³ siê 

mieszkaj¹cy we wsi Cezary Bogdañski, 

prowadz¹cy stronê internetow¹ 

Stowarzyszenia Ko¿uchy – Nasz kawa³ek 

œwiata. Przygotowa³ on domki dla owadów. 

Dwa stanê³y przy ³¹ce, resztê rozdano 

mieszkañcom, którzy umieœcili je na 

swoich posesjach. 

Realizacja tej interesuj¹cej inicjatywy 

by³a mo¿liwa dziêki œrodkom pozyskanym 

z ma³ych grantów so³eckich marsza³ka 

województwa warmiñsko-mazurskiego 

do projektu „Wioska miodem p³yn¹ca”. 

Napisali go przedstawiciele lokalnej 

spo³ecznoœci, jeszcze przed powo³aniem 

do ¿ycia swojego stowarzyszenia, jako 

grupa inicjatywna przy pomocy e³ckiego 

Stowarzyszenia Adelfi. Wniosek ten

rozpatrzono pozytywnie i przyznano 

dofinansowanie, za które zakupiono 

niezbêdne materia³y i narzêdzia do wykonania uli, p³otka oraz domków dla owadów, 

tablice informacyjne i ul demonstracyjny. To wspania³y pomys³, któremu warto 

przyklasn¹æ i zachêcaæ innych do podobnej aktywnoœci.

Spo³eczne NIE wobec chlewni

Pami¹tkowe kwiaty i koszulka

W ramach wykonywania obowi¹zków parlamentarzysty Jerzy Antoni Gosiewski, pose³ na 

Sejm RP spotka³ siê z mieszkañcami miejscowoœci granicz¹cych z jeziorami w pobli¿u 

Gi¿ycka. W œwietlicach wiejskich w Bystrym, Pierkunowie i Bogaczewie poruszy³ kwestiê 

planowanych w kilku lokalizacjach na terenie gminy Gi¿ycko wielkoprzemys³owych ferm 

tuczu zwierz¹t. Jedna z nich mia³aby powstaæ w pobli¿u Gorazdowa.

– Nie chcemy chlewni, poniewa¿ jesteœmy wsi¹ turystyczn¹, a odór z nich zatruwa 

powietrze – postulowali w trakcie rozmowy z pos³em mieszkañcy Bogaczewa. 

– Parlamentarzysta obieca³ nam, ¿e do³o¿y wszelkich starañ, aby te plany nie zosta³y 

zrealizowane.

Dziadek Wernera Lange na moœcie w 1912 rokuDziadek Wernera Lange na moœcie w 1912 roku

W czasie wojny wó³ s³u¿y³ do jazdyW czasie wojny wó³ s³u¿y³ do jazdy

Tekst: Beata Mróz, foto: archiwum prywatne
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Tekst: Beata Mróz, foto: archiwum prywatne

Coroczny Dzieñ So³tysa sta³ siê okazj¹ do 

uhonorowania przez cz³onków Rady So³eckiej 

wsi Ko¿uchy Wielkie Michaliny Paschalskiej. 

Podziêkowali jej za trud i zaanga¿owanie na 

rzecz rozwoju miejscowoœci i poprawy jakoœci 

¿ycia lokalnej spo³ecznoœci. Z³o¿yli tak¿e 

¿yczenia dalszej owocnej wspó³pracy. Zespó³

redakcyjny pamiêta o wszystkich 27 so³tysach 

z gminy i pozosta³ym równie¿ gor¹co gratuluje.

Oby szybko nie powróci³a

Starym zwyczajem 

podopieczni œwietlicy 

wiejskiej w Ko¿uchach 

Wielkich po¿egnali zimê, 

jako mocno znienawidzon¹ 

porê roku witaj¹c wiosnê 

ogniskiem i kie³baskami. 

Aby tradycji sta³o siê 

zadoœæ dzieci i m³odzie¿ 

przygotowali na zajêciach 

nasze zimowe paniusie, 

czyli popularne marzanny.

Tekst: Beata Mróz, foto: archiwum
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