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Graj¹, œpiewaj¹ i udzielaj¹ siê w sporcie

W naszej wsi mieszka wielu utalentowanych ludzi, jednak rodzina pañstwa Mycak jest 

wyj¹tkowa. Jak twierdzi szyja familii Beata w jej rodzinnym domu œpiewa³ ojciec, który 

zacz¹³ j¹ uczyæ dziwnych dla niej piosenek, a by³y to utwory warszawskiego barda 

stolicy Stanis³awa Grzesiuka. Pani Beata zawsze s³ucha³a wielu pieœni religijnych, które 

podoba³y siê równie¿ jej synowi Jackowi. Jego talent dostrzegli tak¿e znajomi. Od 

dwóch lat Jacek wiêc uczêszcza do szko³y muzycznej, gdzie rozwija swoje umiejêtnoœci. 

Gra w miejscowej kaplicy do mszy, a jego mama od pó³ roku spe³nia swoje marzenia 

graj¹c na gitarze. Zawsze by³a wiern¹ fank¹ gminnego zespo³u Jarzêbiny, a teraz jest 

jedn¹ z nich. Mama i syn bior¹ udzia³ w wielu konkursach jak “Œpiewad³o” oraz festiwal 

kolêd i pastora³ek w Kêtrzynie, zachwycaj¹ te¿ swoim g³osem mieszkañców podczas 

organizowanych w gminie imprez.

Druga czêœæ rodziny rozwija siê sportowo. M¹¿ Beaty Daniel ma osi¹gniêcia jako 

golkiper, za co dosta³ statuetkê Najlepszego bramkarza, a syn Szymon uczêszcza na 

zajêcia karate kyokushin odnosz¹c wiele sukcesów. Ma ju¿ w swojej kolekcji mnóstwo 

pucharów i statuetek. Ca³a rodzina anga¿uje siê spo³ecznie w organizacje ró¿nych 

wydarzeñ w naszej wsi, m.in. pikników czy modernizacji wiejskiej infrastruktury.

Tekst: Martyna Wójtowicz, foto: archiwum rodzinne i GOKiR Wilkasy

Corocznie 21 marca ¿egnamy astronomiczn¹ zimê, tak 

by³o wiêc i tym razem. Kiedy tylko powia³o wiosennym 

wiatrem udaliœmy siê na boisko, rozpaliliœmy ognisko, 

upiekliœmy smaczne kie³baski i pogoniliœmy zimê precz! 

Po powrocie do œwietlicy namalowaliœmy piêkn¹ Pani¹ 

Wiosnê. Kolejnego dnia odwiedzi³ nas instruktor GOKiR 

Wilkasy Dariusz Jodko, który w œwietlicach wiejskich 

organizuje zabawy ruchowe przy 

muzyce. Przywióz³ nam tak 

popularne gry, jak stary niedŸwiedŸ, 

kotek i myszka czy krzese³ko. 

Wszyscy doskonale siê bawili!

Ognisko i “stary niedŸwiedŸ” na powitanie wiosny

Tekst: Dawid Antosik, 

foto: Katarzyna Ga³czyñska Str. 1
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Piêkne ptaki, a tak ma³o przez nas znane

Pomiêdzy Kruklinem, a Ko¿uchami Wielkimi znajduje siê rezerwat przyrody Jezioro 

Ko¿uchy. To obszar wyj¹tkowo niedostêpny i trudny do spenetrowania. Jednak w³aœnie 

dziêki temu jest tak wartoœciowy i atrakcyjny dla szukaj¹cego bezpiecznego 

i spokojnego azylu ptactwa. Na terenie rezerwatu regularnie gnie¿d¿¹ siê b¹ki, krakwy, 

perkozki, dziwonie, brzêczki, remizy, b³otniaki stawowe i wiele innych gatunków. Przed 

laty s³yn¹³ z jednej z najwiêkszych kolonii mewy œmieszki w kraju. Jednak ju¿ od 

dziesiêciu lat mewy gnie¿d¿¹ siê ju¿ tylko sporadycznie i w niewielkich iloœciach. 

W s¹siedztwie znajduj¹ siê stawy hodowlane, które s¹ miejscem ¿erowania zarówno 

dla lêgowych ptaków, jak i dla tych odpoczywaj¹cych w czasie przelotów. Wiosn¹ 

mo¿na zaobserwowaæ tam niemal wszystkie gatunki krajowych kaczek, a wczesn¹ 

jesieni¹ przy brzegach lub p³ytkich zbiornikach krêc¹ siê liczne biegusy, brodŸce 

i sieweczki. Kruklin to doskona³e miejsce do obserwacji i podgl¹dania ¿ycia tych 

skrzydlatych istot. Warto wybraæ siê w ciep³y i s³oneczny dzieñ z lornetk¹ w rêku 

i na pewien czas oderwaæ siê od szarej rzeczywistoœci. 

     Nie tylko kwiatek siê liczy

Z okazji Dnia Kobiet so³tys Kruklina Krystyna Krasnickas wraz z przewodnicz¹c¹ Rady 

So³eckiej Magdalen¹ Zaniewsk¹ zorganizowa³y imprezê œwiêtuj¹c¹ ten wspania³y, lecz 

trochê odchodz¹cy w zapomnienie dzieñ. Panie przyby³e do œwietlicy wiejskiej bawi³y siê 

niebywale, a szczêœcie i radoœæ maluj¹ce siê na ich na ich twarzach nie mia³y ¿adnych 

granic.

Opracowano na podstawie ksi¹¿ki “Z lornetk¹ na ptaki - Kruklin i okolice”, foto: Krzysztof Pawlukojæ 

Tekst i foto: Paulina Zaniewska
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Ekologiczny prezent dla mieszkañców
Nie ka¿da wieœ mo¿e pochwaliæ siê inwestycj¹, 

która przynosi tak wiele dobrego mieszkañcom. Jest 

ni¹ biogazownia, której budowê rozpoczêto w 2010 

roku, uruchomiono j¹ zaœ trzy lata póŸniej. Pomys³ jej 

utworzenia nie wzbudzi³ ¿adnych sprzeciwów lokalnej 

spo³ecznoœci. Podczas rozmowy z Micha³em 

P³atoszem, kierownikiem biogazowni i fermy trzody 

chlewnej, dowiedzieliœmy siê, i¿ g³ównym celem 

dzia³ania biogazowni by³y dochody z tytu³u sprzeda¿y 

pr¹du oraz zagospodarowanie gnojowicy produkowanej 

przez poblisk¹ fermê trzody chlewnej. Z jej istnienia 

mieszkañcy maj¹ korzyœci poprzez ogrzewanie swoich 

budynków oraz dostarczanie ciep³ej wody u¿ytkowej, 

za co nie s¹ pobierane od nich jakiekolwiek op³aty. 

Dlatego aktualnie nikt nie pali w piecach wêglowych 

i nie ma we wsi ¿adnego zadymienia. Produkcja energii 

w biogazowni wykorzystywana jest w 99 procentach.

– Technika postêpuje do przodu, a w miarê zasobów 

pieniê¿nych biogazownia jest ulepszana – podkreœla 

Micha³ P³atosz.

Tekst: Oliwia Baran, foto: archiwum biogazowni

M³odzie¿ i doroœli robi¹ oryginalne stroiki
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Wielkanocnymi doroœli z Upa³t Ma³ych oraz 

m³odzie¿ i dzieci, podopieczni œwietlicy wiejskiej przygotowuj¹ ozdoby i stroiki 

w³asnego pomys³u. Wiêkszoœæ z nich to bardzo kreatywne osoby, którym opiekunka 

œwietlicy podsuwa dodatkowo wiele ciekawych pomys³ów jak mo¿na upiêkszyæ nasze 

domy robi¹c wspania³e ozdoby. M³odzi chêtnie przychodz¹ tutaj na zajêcia i wspólnie 

tworz¹ piêkne rzeczy. Do swoich prac wykorzystuj¹ tworzywa sztuczne, makaron, 

masê papierow¹, tkaniny, sznurek i inne. Wykonuj¹ 

stroiki wielkanocne, zaj¹czki, zawieszki do ozdabiania 

okien, kolorowe pisanki, uszyli nawet kurki 

wielkanocne. Przygotowane w œwietlicy prace pos³u¿¹ 

jako jej ozdoby i domów naszych mieszkañców oraz 

prace na konkurs „Palmy, pisanki i stroiki 

wielkanocne” og³oszony przez Gminny Oœrodek 

Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Tekst: Martyna Wójtowicz, foto: Julia Podgórska
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Wygl¹d wsi jest dla nas najwa¿niejszy
Jeszcze niedawno fundusz so³ecki w gminie 

Gi¿ycko nie istnia³, a na jakiekolwiek zmiany 

we wsi trzeba by³o czekaæ d³ugo, bo wiele 

innych so³ectw równie¿ mia³o swoje priorytety. 

Wprowadzenie funduszu zwi¹zane z corocznym 

przypisaniem so³ectwu okreœlonej puli œrodków 

pozwoli³o samym mieszkañcom decydowaæ 

o kolejnoœci realizacji najwa¿niejszych dla nich 

potrzeb. To dziêki funduszowi wyposa¿yliœmy 

Kruklin w zewnêtrzn¹ si³owniê, dziêki czemu 

mo¿emy w ka¿dej chwili dbaæ o zdrowie oraz kondycjê 

naszych mieszkañców. Zakup oraz monta¿ wiaty 

przy œwietlicy wiejskiej umo¿liwi³ z kolei korzystanie 

z niej podczas ró¿norodnych imprez. Zadbaliœmy te¿ 

o ogrodzenie na boisku przy pla¿y, a kolejne zakupy 

w postaci g³oœnika, graj¹cej wie¿y oraz telewizora 

zadowoli³o równie¿ nasz¹ spo³ecznoœæ. Z funduszu 

wreszcie zorganizowaliœmy pierwsz¹ od 25 lat imprezê, 

na której ka¿dy by³ mile widziany i z tego zaproszenia 

wiêkszoœæ z ochot¹ skorzysta³a.

Tekst: Paulina Zaniewska, foto: Julita Lenar

Najpiêkniejsze dla oczu z natury

Podobno w ka¿dym miejscu mo¿na zobaczyæ 

przepiêkny zachód s³oñca, jednak ten 

niezapomniany i szczególnie zachwycaj¹cy 

widok mo¿emy zagwarantowaæ we wsi Kruklin. 

Najlepszym i ogólnodostêpnym miejscem na 

ujrzenie tego cudownego zjawiska jest pla¿a 

nad jeziorem Kruklin, gdzie ka¿dy siê 

zrelaksuje i oderwie od ¿yciowej rutyny.

Tekst i foto: Paulina Zaniewska, foto: Julita Lenar
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