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Ogłoszenie płatne

Więcej o festynie przeczytasz na stronie 12.

- w tym roku 
aż 5 wrześniowych

niedziel pełnych
koncertów

- program na str. 15!

Imprezy na pożegnanie lata:

„Podlaskie Ziołami Pachnące” 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 

9 września 2018 r. (niedziela) 

godz. 11.00-17.00 

Treningi tenisa stołowego:

Nowodworce - środy 17.00-19.00

Jurowce - wtorki 17.00-19.00

Wasilków - szczegóły na str. 22 

Więcej i projekcie na stronie 3 

Wasilków, ul. Białostocka 1A 
(budynek Przedszkola i Szkoły TEKAKWITA)

601945494
600992888

Ruszyły zapisy na kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski i włoski. 
 do kontaktu telefonicznego lub osobiście Serdecznie zapraszamy od 03.09 w nowej siedzibie szkoły

szkolaspeaknow

Ogłoszenie płatne
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Kwota przeznaczona na realizację zgłoszonych w ubiegłym roku 
projektów to 160 tys. zł. W bieżącym roku Burmistrz Wasilkowa 
podniósł ją do 180 tys. zł. Kosztorys zgłoszonego projektu nie może 
przekraczać 75 tys. zł, więc są szanse, że WYGRAJĄ AŻ 3 PROJEKTY. 
Głosowanie odbędzie się w dniach 18-28 września.

Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości 
uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do 
wyczerpania całej kwoty Budżetu Obywatelskiego. W sytuacji, gdy 
pozostałe środki finansowe nie pozwolą na realizację kolejnego 
projektu z listy, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt 
zajmujący kolejną pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji 
mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. Zasadę tę 
stosuje się do wyczerpania zaplanowanej kwoty. 

Co jeszcze musisz wiedzieć?
1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków 
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych na terenie miasta 
Wasilków.

2. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów.

3. Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej można 
składać w Urzędzie w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Każdorazowo 
projekt należy umieścić w zamkniętej kopercie z widocznym napisem 
„BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest też możliwość przesłania projektu drogą 
mailową na adres: budzetobywatelski@wasilkow.pl.

4. Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z 
bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim (pok. nr 
10, 25), telefonicznie pod nr tel. 85 718 54 00 (wew. 036, 027) lub za 
p o ś r e d n i c t w e m  p o c z t y  e l e k t r o n i c z n e j  ( e - m a i l : 
budzetobywatelski@wasilkow.pl).

Regulamin, harmonogram i formularz zgłoszeniowy do pobrania na 
stronie www.wasilkow.pl

Reklama?
Najlepiej w „Gazecie Wasilkowskiej”!

Zapraszamy do korzystania z łamów „Gazety 
Wasilkowskiej”.

Cennik reklam - wszystkie ceny są cenami bru�o, 
wydawca - MOAK nie jest płatnikiem VAT:

cała strona: 280 zł
pół strony: 150 zł

ćwierć strony: 80 zł
wizytówka (9x5 cm) 20 zł

inne formaty: do negocjacji.

Kontakt:
ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków, 
tel. 857333567, kom. 534 885 400, 

e-mail:  gazeta@wasilkow.pl

Uwaga! 
Zamów do 25 września 2018 reklamę do 
następnego numeru i zyskaj 10% rabatu. 

Zamów pakiet reklam i zyskaj do 25% rabatu.

Reklama

mailto:gazeta@wasilkow.pl
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Do 15 września bieżącego roku można ubiegać się 
o stypendia szkolne i zasiłki dla uczniów

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł miesięcznie i może być 
wypłacone do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Do 30.09.2018 r. dochód 
uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/ne�o na osobę 
w rodzinie. Termin składania wniosków o stypendium upływa z dniem 15 września br. 
Zasiłek szkolny natomiast może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od 
otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo 
pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat. 
W przypadku uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków, 
wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje i składa się 
w szkole, do której uczęszcza uczeń. W przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Wasilków, uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Wasilków, 
wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Szczegółowe 
informacje oraz formularze na stronie Urzędu Gminy: www. wasilkow.pl.
Do 15 IX trwa też nabór wniosków o Stypendia Burmistrza Wasilkowa, szczegóły na str. 16.

Spotkania 
z klubami radnych
w Urzędzie Miejskim:

Klub Radnych „Gmina Wasilków – 
Wspólne Dobro” 

zaprasza mieszkańców na spotkania.
 

Harmonogram spotkań Radnych Klubu 
„Gmina Wasilków –Wspólne Dobro” z 

mieszkańcami w roku 2018: 
w każdy przedostatni czwartek miesiąca o 

godz. 16.00-17.00
w głównej sali Urzędu Miejskiego w 

Wasilkowie 
w dniach:

 20 września i 11 października

Zapraszamy serdecznie!

***

Klub Radnych „Nasz Wasilków – Czas na 
Zmiany” 

zaprasza mieszkańców  miasta i gminy 
Wasilków 

na spotkania raz w miesiącu w piątki o 
godz. 17.00. 

Miejscem spotkań jest Sala Konferencyjna 
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
Terminy spotkań w roku 2018 to:

21 września, 19 października, 9 listopada
Przewodniczący Klubu: Radny Adrian 

Łuckiewicz
Kontakt: a.luckiewicz@rada.wasilkow.pl

Szukasz sali do wynajęcia
na urodziny, przyjęcie,

wesele, rocznicę?

Oferujemy atrakcyjne 
ceny i świetne 

lokalizacje
w Wasilkowie, Jurowcach, 
Nowodworcach, Rybnikach

i w Studziankach.

Wynajmując salę MOAK,
wspierasz kulturę 
- każda złotówka 

zostanie
przeznaczona 

na cele statutowe ośrodka 
- wspieranie edukacji

kulturalnej 
i wartościowe imprezy.

Rezerwacje: 
534 885 400

i na ul. Nadrzecznej 1
w biurze MOAK-u

Wynajmij 
świetlicę!

Dobranocki kinowe na plaży 
w sobotę 1 września o 19:00!

W sobotę 1 września o godzinie 19.00 wspólnie pożegnamy wakacje z wieczorynkami! 
Impreza odbędzie się na plaży w Wakestoku nad Zalewem.
Zabierzcie ze sobą drobne przekąski i dobry humor! Do zobaczenia!

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
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Piknik  - już 23 IX„Polska smakuje”
W niedzielę 23 września w Świętej Wodzie odbędzie się Piknik 
Polska Smakuje. O idei wydarzenia rozmawiamy z Jadwigą 
Zabielską, dyrektor Oddziału Terenowego Białystok Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Czym jest hasło „Polska smakuje”?

„Polska smakuje” to hasło promujące polską żywność, mające na 
celu zwiększenie rozpoznawalności i zbudowanie silnej marki 
krajowych produktów żywnościowych, w tym także podlaskich. 
Głównym założeniem kampanii „Polska smakuje” jest jasny i 
czytelny przekaz, że żywność wytworzona w ramach systemów 
jakości żywności i posiadająca stosowne, uznawane przez 
MRiRW certyfikaty, spełnia najwyższe parametry jakościowe, 
sanitarne, a także smakowe. 
Chciałabym wszystkim przypomnieć, że istnieje strona 
internetowa  i aplikacja mobilna „Polska www.polskasmakuje.pl
smakuje”, które gromadzą informacje o regionalnych 
producentach żywności i oferowanych przez nich produktach 
oraz miejscach sprzedaży. Informują konsumentów, jakie 
produkty spełniają najważniejsze standardy jakości i gdzie 
można je nabyć. 
Dzięki stronie internetowej i aplikacji mobilnej „Polska smakuje” 
tworzymy spójną, jednolitą pla�ormę komunikacji pomiędzy 
polskimi producentami żywności  wysokiej  jakości  a 
konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują.

Pani Dyrektor, co jest priorytetem pikniku „Polska smakuje”?

Celem pikniku „Polska smakuje” w Wasilkowie (Święta Woda) 
jest promocja regionu, lokalnych przysmaków i producentów 
zdrowej żywności. 
Priorytetem jest wzmacnianie marki produktu rolnego poprzez 
działania promocyjne oraz zwiększenie rozpoznawalności 
polskich produktów spożywczych. Oddział Terenowy Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku pod hasłem „Polska 
smakuje” organizuje przez cały rok różnego rodzaju 
przedsięwzięcia, takie jak: targi, pokazy kulinarne, warsztaty 
kulinarne, lekcje zdrowia, pikniki, na których są promowane 
produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne naszych 
podlaskich producentów. Mają oni bardzo duży dorobek oraz 
bogaty asortyment począwszy od mięs, poprzez sery, miody, 
zioła, napoje, skończywszy na wyrobach cukierniczych, 
garmażeryjnych i warzywach ekologicznych. Produkty 
większości producentów są certyfikowane w określonych 
znakach jakości: unijnych, krajowych bądź wpisanych na listę 
ministerialną produktów regionalnych i tradycyjnych. Zatem te 
produkty spełniają najwyższe parametry jakościowe, sanitarne i 
smakowe. Piknik „Polska smakuje” w Wasilkowie też będzie 
obfitował w najwyższej jakości wyroby podlaskich producentów. 
Będą to różnorodne produkty mięsne, mleczne, napoje oraz 
miody. Dodatkowo będzie zaprezentowane rzemiosło 
artystyczne.

„Polska smakuje” jest ważnym programem wspierającym 
promocję podlaskich producentów żywności. Proszę 
powiedzieć, jak wygląda liczba ich sytuacja i jakie działania 
służą promocji podlaskiej żywności. 

Z roku na rok wzrasta ilość producentów zdrowej, wysokiej 
jakości żywności. Posiadamy producentów, których produkty 
posiadają  unijne i krajowe systemy jakości:

- Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, 
- Chroniona Nazwa Pochodzenia,  
- Chronione Oznaczenie Geograficzne,  
- Jakość Tradycja, 
- Quality Meat Program. 

Podlascy producenci uczestniczą też w programie Poznaj Dobrą 
Żywność. Marka „Polska smakuje” pozwala im  promować swoje 
produkty w kraju i za granicą. Producenci, którzy korzystają z 
aplikacji promują swoje wyroby. Zachęcamy, aby jak najszersze 
grono korzystało z tej formy promocji. Konsumenci również 
odnoszą z tej aplikacji korzyści, bo łatwiej im znaleźć 
poszukiwane produkty. 

Dodatkowym atutem naszych krajowych i podlaskich 
producentów będzie oznakowanie produktów jako „Produkt 
Polski”. Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o 
zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, która wprowadza możliwość stosowania 
oznakowania „Produkt Polski”. 
Powyższe przepisy określają jednolite kryteria dotyczące 
dobrowolnego umieszczania takiego znaku. Stanowią one, że 
p ro d u kt y  m u sz ą  być  w y p ro d u kowa n e  z  s u rowców 
wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach 
przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych 
składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych 
produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są 
wytwarzane w kraju.

Dziękujemy Pani Jadwidze Zabielskiej Dyrektor OT KOWR 
za rozmowę i czas poświęcony na przybliżenie naszym 
Czytelnikom idei Pikniku „Polska smakuje”.
Redakcja „Gazety Wasilkowskiej”

Bardzo serdecznie zapraszam 
wszystkich konsumentów 

dobrej podlaskiej żywności 
na Piknik w Wasilkowie, aby 

poznać wysokiej jakości 
produkty pracowitych, 
wspaniałych podlaskich 

producentów.

Jadwiga Zabielska

Program pikniku:

10.00-11.00 – msza święta
11.00-11.30 – powitanie uczestników, przemówienia gości
11.30-12.00 – start głównych wyścigów MTB
11.30 – warsztaty lepienia pierogów
12.00-12.30 – koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
12.30-12.40 – konkursy dla publiczności
12.40-13.00 – występy młodych talentów
12.40 – pokaz pieczenia podlaskiej baby ziemniaczanej
13.00-13.15 – dekoracja najmłodszych uczestników 
Maratonów Kresowych
13.15-13.45 – przedstawienie dla dzieci
13.45-14.00 – występ zespołu Dąbrówka
14.00-14.10 – konkursy dla publiczności
14.10-14.30 – występ zespołu Malwianki
14.30-15.00 – dekoracja uczestników głównego wyścigu
15.00-15.40 – występ zespołu Wasilkowianie
15.40-16.20 – koncert zespołu Bracia Lewkowscy
16.20-17.00 – występ Sochonie Band

http://www.polskasmakuje.pl
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reklama

W dniu 22.06.2018 w barze w miejscowości Wasilków nieznany 
sprawca wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego dokonał 
zaboru w celu przywłaszczenia karty bankomatowej, którą 
dokonał czterokrotnie płatności, powodując tym samym straty 
w wysokości 128,43 zł. Sprawcy zostali ustaleni.

Dnia 03.07.2018 w miejscowości Studzianki na Drodze Krajowej 
19 kierujący samochodem osobowym marki Mercedes był w 
stanie nietrzeźwości tj. I – 0,33 mg/dm, II- 0,34 mg/dm, III – 0,25 
mg/dm alkoholu w wydychanym powietrzu.

W okresie od dnia 03.07 w godz. 16:30 do dnia 04.07. 2018 do 
godz. 06:45 w miejscowości Nowodworce, bliżej nieustaleni 
sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem, przy użyciu 
nieustalonego narzędzia przecięli skoblę drzwi wejściowych a 
następnie dostając się do wnętrza budynku i dokonaniu 
penetracji i zaboru w celu przywłaszczenia 30 rolek wełny 
mineralnej marki Isover Uni-Mata o grubości 100 i 200 mm o 
wartości około 3000 zł oraz elektronarzędzi w postaci wkrętarki 
koloru pomarańczowego marki AEG, wiertarki DeWalt koloru 
żółtego, mieszadła, przedłużacza na bębnie o dł. 40m, maszyny 
do cięcia styropianu o łącznej wartości ok. 2500 złotych. 

W okresie od 07.07 do 08.07.2018 w Studziankach nieznany 
sprawca dokonał  kradzieży z  włamaniem do domu 
jednorodzinnego. Wypychając uchylone drzwi balkonowe, 
dokonał penetracji pomieszczeń, wyłamując zamek w drzwiach 
wewnętrznych sypialni, dokonał zaboru gotówki w kwocie 3000 
zł, złotego łańcuszka z przewieszką wartości 250 zł oraz złotych 
kolczyków wartości 400 zł.

W okresie od 08.07 od godz. 20:00 do dnia 09.07.2018 do godz. 
8:00 w miejscowości Wasilków nieustalony sprawca dokonał 
zaboru w celu przywłaszczenia przyczepki jednoosiowej, koloru 
szarego, znajdującej się na terenie parkingu w rejonie bloku 
przy ul. Białostockiej o wartości 1500 zł.

W dniu 12.07.2018 w godz. między 03:00 a 04:30 w 
miejscowości Wasilków na terenie jednego z zajazdów nieznany 
sprawca, wykorzystując nieuwagę pracownika, dokonał 
kradzieży w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 2620 zł 
oraz telefonu komórkowego na szkodę zajazdu.

Dnia 12.07.2018 ok godz. 15:55 na trasie T-8 na wysokości 
miejscowości Rybniki kierujący samochodem osobowym marki 
Deawoo był w stanie nietrzeźwości tj. I – 0,33 mg/dm, II – 0,34 
mg/dm, III – 0,25 mg/dm alkoholu w wydychanym powietrzu.

W okresie od 13.07 do 14.07.2018 w Wasilkowie przy ul. Kruczej 
nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru marki BITWIN 
koloru jasnoniebieskiego, przypiętego linką zabezpieczającą do 

poręczy schodów przed wejściem do klatki.

W dniu 14.07.2018 w miejscowości Wasilków, zatrzymany 
posiadał wbrew przepisom ustawy środki odurzające w postaci 
suszu roślinnego konopi o wadze 5,7 gr ne�o.

W okresie od 17.07 o godz. 16:00 do 18.07.2018 do godz. 03:00 
w Wasilkowie nieznany sprawca usiłował dokonać kradzieży z 
włamaniem do niezamieszkałego domu, w wyniku czego 
uszkodzona została szyba w oknie o wartości 150 zł.

W okresie od 20.07 o godz. 15:00 do 22.07.2018 do godz. 17:00 
w Studziankach nieznany sprawca dokonał kradzieży z 
włamaniem do domu w budowie skąd dokonał zaboru agregatu 
prądotwórczego, motoru Nitro poj.  49cm 3 koloru 
pomarańczowo-czarnego, piły spalinowej, stelażu huśtawki, 
stolika piknikowego, siekiery marki Fiskars, drabiny rozkładanej 
i innych przedmiotów. Straty oszacowano na kwotę 5000 
złotych.

W okresie między 21.07 od godz. 16:45 do 22.07.2018 do godz. 
01:45 w Wasilkowie nieznany sprawca dokonał kradzieży z 
włamaniem do domu jednorodzinnego, dostając się do wnętrza 
poprzez wypchnięcie drzwi balkonowych, penetrując 
pomieszczenia dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch 
złotych łańcuszków o wartości 1000złotych.

Dnia 28.07.2018 r. w Wasilkowie nieznany sprawca dokonał 
kradzieży niezabezpieczonego, pozostawionego przy klatce 
schodowej roweru marki B-Twino wartości 900 złotych. 

W dniu 02.08.2018 r. w Wasilkowie nieznany sprawca po 
uprzednim podważeniu okna dostał się do wnętrza mieszkania 
skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia czajnika 
miedzianego o wartości 250 złotych, moździerza wartości 50 zł i 
paska do spodni, powodując tym straty w wysokości 330 
złotych. Sprawca został ustalony.

Dnia 03.08.2018 r. w miejscowości Jurowce kierujący pojazdem 
osobowym marki BMW był w stanie nietrzeźwości, tj. mając I – 
1,23 mg/dm, II – 1,15 mg/dm, III – 1, 04 mg/dm alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

W dniu 09.08.2018 r. do Komisariatu Policji w Wasilkowie 
zgłosili się mężczyźni, którzy zgłosili zawiadomienie o kradzieży 
mienia z ich posesji, do której doszło między godz. 21:00 dnia 
08.08 a godz. 10:00 dnia 09.08 nieznani sprawcy dokonali 
kradzieży roweru marki ROCKRAIDER 340 Orange (brak nr ramy) 
oraz pił spalinowych marki Husqwarna 555 i Makita nr 
2009493800, które znajdowały się w niezamkniętym 
pomieszczeniu gospodarczym. Następnie z posesji obok 
dokonali kradzieży roweru marki BOTWIN MTB ROCKRAIDER 
340  C2 (brak nr ramy) powodując straty mienia w wysokości 
łącznej 6000 złotych.

Dnia 12.08. 2018 r. w Wasilkowie nieznani sprawcy po 
uprzednim podstawieniu drabiny pod okno oraz otworzeniu 
zamkniętego skrzydła przez włożenie ręki, przez skrzydło 
otwarte dostali się do środka a następnie z wnętrza mieszkania 
dokonali zaboru w celu przywłaszczenia nieznanych na chwilę 
obecną przedmiotów (dwie czarne torby) o nieustalonej 
wartości, w trakcie czynności ujawniono w mieszkaniu skrzynię 
z płyt kartonowo-gipspwych o wymiarach 119cm na 61cm na 87 
cm, w której znajdowało się 11 sadzonek z roślinami o 
wymiarach od 1cm do 10 cm, wraz ze sprzętem do uprawy roślin 
tj. lampy, wiatraki. Sprawcy zostali ustaleni.

W dniu 13.08.2018 r. do KP w Wasilkowie zgłosił się mężczyzna, 
który powiadomił iż w dniu 10.08 pomiędzy godz. 12:00 a 16:00 
podczas jego nieobecności nieznany sprawca dokonał zaboru, w 
celu przywłaszczenia stojącego bez zabezpieczenia za domem 
na trasie, roweru  marki ROMET RAMBLER3 o wartości ok 1000 
złotych.

W dniu 13.08.2018 r. o godz. 11:00 w Wasilkowie na terenie 
opuszczonej hali produkcyjnej, nieznani sprawcy poprzez 
wybicie szyby umieszczonej w bocznych drzwiach tego 
budynku, dostając się do środka, dokonali kradzieży z 
włamaniem w celu przywłaszczenia urządzenia aplikacyjnego 
do rozpylania farb firmy Nordson o wartości ok. 15 tysięcy 
złotych.

Wakacyjna kronika policyjna gminy Wasilków
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„Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości. Co 
roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym 
jub i leuszowym roku chcemy zapros ić  Po laków do 
ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi. Czas od 
soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. 
W tym roku odważnie prosimy: niech będzie to 100 dni 
abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę.  Wolność kosztowała życie tak 
wielu Polaków. My dzisiaj nie musimy za Polskę umierać. Ale by 
chronić wolność i wspierać rozwój Polski i Polaków, musimy 
sobie wyznaczać ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie 
ochrona trzeźwości. Św. Jan Paweł II mówił nam, że „prawdziwy 
egzamin z wolności jest dopiero przed nami”. To prawda. Nie 
możemy zawieść w tej tak ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy 
to wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. To 
jest naprawdę egzamin z wolności i miłości do Ojczyzny!”
/Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018/
Od 1984, kiedy biskupi ogłosili sierpień miesiącem trzeźwości 
narodu, Kościół stale przypomina i  nawołuje nasze 
społeczeństwo do abstynencji. W tej intencji wczoraj (4 sierpnia 
2018 r.) w kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie w 
ramach VIII Biesiady Trzeźwości, (pod hasłem „Zdrowa potęga 
Miłości”) Abp Tadeusz Wojda sprawował Eucharys�ę, 
nawiązując do słów zawartych w Apelu Zespołu KEP ds. 
Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, o jubileuszu 
odzyskania niepodległości i ochronie trzeźwości przez 100 dni 
abstynencji narodu. Na zakończenie wyróżnił uczestników 
biesiady trwających w trzeźwości pamiątkowymi krzyżami.

Materiały użyte w artykule: h�p://www.kongrestrzezwosci.pl

VIII Biesiada Trzeźwości pod hasłem „Zdrowa potęga Miłości”

Fitness w Sochoniach

Gimnastyka relaksacyjna dla pań:
wtorki i czwartki 19:00-20:00
Pilates: środy 19:00-20:00
Opłaty: 10 zł miesięcznie 

za jeden rodzaj zajęć
- stawka jest ryczałtowa.

Zapraszamy! 
Zajęcia odbywają się

w Szkole Filialnej w Sochoniach

11.00 – Rozpoczęcie imprezy 
11.30 – Wernisaż plenerowej wystawy Młyny wietrzne 
w krajobrazie Podlasia
12.00-15.00 – W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru - 
Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych z Województwa 
Podlaskiego (występy konkursowe)
12.00-13.45 – Wykłady i spotkania degustacyjne poświęcone 
nalewkom (budynek remizy)
13.00 – Uroczyste otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Województwie Podlaskim
15.00 – Występ Kompanii Męskiej z Knyszyna – zdobywcy 
Baszty w kategorii Zespołów Śpiewaczych na 52. 
Ogólnopolskim Fes�walu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym
15.30 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone
16.00 – Wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego 
Konkursu Nalewek Ziołowych i Leczniczych Nalewki 
dla zdrowotności
16.30 – Wręczenie nagród laureatom Przeglądu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych z Województwa Podlaskiego

Ponadto:
Możliwość zwiedzania wystawy Pszczelarstwo 
w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu
Prezentacja żywej pasieki
Kiermasz rękodzieła ludowego
Sprzedaż potraw regionalnych, miodów i ziół

Wstęp: 3 zł

„Podlaskie Ziołami Pachnące” 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 

9 września 2018 r. (niedziela) 

godz. 11.00-17.00 

23 sierpnia Pani Władysława Buławska obchodziła 100 urodziny. Córka Jubilatki wraz z mężem przyjęła w jej imieniu gratulacje 
od Kancelarii Premiera i Burmistrza Wasilkowa Mirosława Bielawskiego. 200 lat Pani Władysławo!

200 lat Pani Władysławo!

XI Międzynarodowy Fes�wal Muzyki, Sztuki i Folkloru 
„Podlaska Oktawa Kultur"  25 – 29 lipca 2018 r. dobiegł końca. 
W tym roku na scenie i w ponad dwudziestu miejscowościach 
w regionie wystąpiły zespoły z Albanii, Bośni i Hercegowiny, 
Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii, Słowacji i Ukrainy.

W ramach tegorocznej Podlaskiej Oktawy Kultur 28 lipca w 
Kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, odbył się 
koncert zespołu MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR z 
Ukrainy. Jedenastoosobowa grupa artystów wystąpiła przed 
zgromadzoną publicznością reprezentując różnorodny 
repertuar łączący ludowe brzmienia z muzyką instrumentalną, 
obejmującą adaptacje pieśni ludowych, muzyki stylizowanej, 
utworów jazzowych oraz klasycznych aranżacji. Wśród utworów 
pojawiły się znane tytuły min. „Hej Sokoły”, zaśpiewana również 
przez publiczność. Podziękowanie zespołowi oraz publiczności 
w imieniu swoim oraz Wicemarszałka Województwa Macieja 
Żywno złożyła pani Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Białymstoku Joanna Gaweł. Podziękowania 
złożył również Proboszcz parafii ks. Zdzisław Karabowicz 
przekazując muzykom pamiątki oraz Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Animacji Kultury Wojciech Jan Cymbalisty, który 
wręczył artystom kwiaty oraz upominek.
Na przestrzeni jedenastu lat, na scenie zaprezentowali się 
artyści z ponad trzydziestu trzech krajów świata, w ogromnym 

wachlarzu artystycznym począwszy od zespołów tanecznych, 
instrumentalnych po folkowe i chóralne. Jest to wyjątkowa 
cykliczna impreza organizowana przez Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy mieli 
możliwość obcowania z wielokulturowością z całego świata. 
Etniczne rytmy muzyki, niecodzienne instrumenty, sztuka 
inspirowana ludowymi wzorami oraz mieszanka języków z 
różnych zakątków świata, przyciągnęła tłumy widzów i 
słuchaczy, czyniąc tym samym nasz region barwniejszy. W 
przyszłym roku Oktawa prawdopodobnie pojawi się w 
Wasilkowie z koncertem plenerowym, a być może zawita też do 
Studzianek.

„Podlaska Oktawa Kultur” w Wasilkowie: 
koncert grupy MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR 

http://www.kongrestrzezwosci.pl/inne-wydarzenia/apel-na-sierpien-2018-136.html
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Za przemoc w rodzinie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się 
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szczególności narażając te osoby  
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a 
także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą. 
W rodzinach borykających się z problemem alkoholowym akty 
przemocy (fizycznej jak i psychicznej) występują znacznie 
częściej niż w rodzinach, w których problem alkoholowy nie 
występuje. Przemoc ta jest często kwalifikowana jako 
przestępstwo znęcania się uregulowane w art. 207 Kodeksu 
karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli znęcanie się połączone 
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, jeżeli 
natomiast następstwem znęcania się jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Przestępstwo znęcania się 
jest ścigane z urzędu. 
W świetle art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole 
interdyscyplinarnym. W skład zespołu interdyscyplinarnego 
wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 
pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. Zgodnie natomiast z 
art. 9d powołanej wyżej ustawy, podejmowanie interwencji w 
środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w 
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody 
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie 
Karty ” obejmuje ogół  czynności  podejmowanych i 
realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z 
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
Przedstawiciele tychże przedmiotów realizują procedurę 
„Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują 
informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego. 
Osoba dotknięta przemocą w rodzinie, może więc szukać 
pomocy poprzez: 
-Zawiadomienie Policji, która w przypadku stwierdzenia 
przemocy zakłada Niebieską Kartę; 
-Założenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do 
Policji lub prokuratora;
-Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wasilkowie;
-Powiadomienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wasilkowie – jeżeli przemoc wywoływana jest 
spożywaniem alkoholu;
-Zwrócenie się do lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie 
pomocy medycznej – na prośbę pacjenta lekarz jest 
zobowiązany wstawić zaświadczenie lekarskie o doznanych 
obrażeniach i podjętym leczeniu; przy pobiciu lub gwałcie 
można zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji;
-Zgłoszenie się do organizacji pozarządowych pomagających 
ofiarom przemocy w rodzinie – lista organizacji pozarządowych 
świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
na terenie województwa podlaskiego znajduje się pod 
adresem: bialystok.uw.gov.pl;
-Zgłoszenie się do Punktu Wsparcia Prawnego przy Ruchu 
Abstynenckim „Próg Nadziei” w Wasilkowie.
Więcej informacji dotyczących służb realizujących działania w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 
województwa podlaskiego, znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w zakładce Informator – 
Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie.

Ruch Abstynencki „Próg Nadziei” w Wasilkowie 
proponuje także inne formy pomocy czy 
wsparcia: 
pomoc uzależnionym, 
pomoc psychologiczną dla par i małżeństw oraz 
rodziny, 
poprawę sprawności fizycznej na ćwiczeniach 
oraz gimnastykę rehabilitacyjną ze specjalistą 
rehabilitacji, 
dla młodszych par fitness, 
dla dzieci taniec nowoczesny, 
dla nowożeńców pierwszy taniec 
– to tylko niektóre propozycje. 

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionych form pomocy, 
które są bezpłatne. 
Ruch Abstynencki Próg Nadziei, 
ul. Polna 1/4c 
(pomieszczenie przy przedszkolu – niższy poziom), 
tel. : 513-780-489.

Przemoc w rodzinie
pod wpływem
alkoholu

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie podczas 
wakacji realizowany był program „Bezpieczne Wakacje 2018”, 
skierowany do dzieci z lokalnego środowiska. W trakcie spotkań 
mali uczestnicy wzięli udział w zajęciach informacyjno-
edukacyjnych. Zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego 
wypoczynku nad morzem, w górach, w lesie i na wsi. Odbyły się 
także zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy na sali 
gimnastycznej oraz zajęcia świetlicowe. Dzieci z uwagą 
uczestniczyły w projekcjach bajek na dużym ekranie na seansie 
w kinie „Helios” , miały okazję odwiedzić „Jumper Park”, 
sprawdzały swoje umiejętności w warsztatach kulinarnych, 
plastycznych oraz odbyły wycieczkę po Białymstoku. Program 
„Bezpieczne Wakacje” stworzył doskonałą okazję do zabawy, 
nie pozwolił na choćby chwilę nudy i aktywizował wszystkich 
uczestników do wspólnego spędzania czasu i korzystania z 
atrakcji. Dla dzieci i młodzieży udział w zajęciach był doskonałą 
alternatywą na spędzenie części wakacji. 
Autor : Mirosław Kaczyński – wychowawca OSiW
Autor zdjęć: Marta Hakało – kierownik internatu OSiW

Bezpieczne Wakacje 2018 Festyn w Rybnikach

W sobotę 11 sierpnia odbył się festyn w Rybnikach. Na placu 
przy świetlicy bawili się starsi i młodzi. Od wczesnego 
popołudnia na najmłodszych czekało moc atrakcji, takich jak: 
dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane oraz wesołe zabawy i 
konkursy z animatorami, podczas których można było zdobyć 
atrakcyjne nagrody. Wielkie zaskoczenie wywołał niezwykły 
gość  –  TYGRYS, (jeden z bohaterów animacji o Kubusiu 
Puchatku) który dołączył do zabawy oraz chętnie pozował do 
zdjęć. Kolejną atrakcją była przejażdżka bajkową ciuchcią po 
okolicznych lasach. Kulminacyjnym punktem imprezy był 
koncert zespołu z Sochoni oraz potańcówka pod gołym niebem, 
która trwała do późnych godzin nocnych. Podczas imprezy 
można było skosztować potraw z dziczyzny oraz słodkich 
wypieków przygotowanych przez mieszkanki Rybnik. Był także 
gril l  oraz ognisko z kiełbaskami. Festyn przyciągnął 
mieszkańców okolicznych miejscowości. Gościliśmy również 
Burmistrza Wasilkowa Mirosława Bielawskiego, który przywiózł 
dzieciom niespodzianki i radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie. 
Pogoda dopisała, dzięki czemu wszyscy bawili się doskonale. 
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To ważna data, ponieważ równolegle obchodzone były dwa 
święta. W kościele katolickim – obchodzone jest Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny, zwane także świętem Matki Boskiej 
Siewnej. Tego dnia wierni w kościołach święcą kwiaty, zioła i 
kłosy zbóż składając dziękczynienie, prosząc o ochronę plonów 
od chorób i zarazy. Natomiast w historii Polski data 15 sierpnia 
to Święto Wojska Polskiego upamiętniające zwycięską Bitwę 
Warszawską w 1920 roku, stoczoną w czasie wojny polsko – 
bolszewickiej.
O godz. 15:00 Trasą z Nowodworc do Wasilkowa wypłynęło 
kilkadziesiąt kajaków z wiernymi. Tradycją jest, że na czele 
procesji płynie tratwa, na której umieszczony jest obraz Matki 
Bożej Miłosierdzia będący kopią wizerunku z Ostrej Bramy, 
umieszczony pierwotnie przez ks. Wacława Rabczyńskiego w 
głównym ołtarzu kościoła NMP Matki Miłosierdzia w 
Wasilkowie. Wraz z nim tratwą płynęli: księża z miejscowych 
parafii, Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup 
Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki oraz goście spoza 
diecezji, biskup z Francji wraz z księżmi z Francji i Maroko. Jak co 
roku, w procesji brał udział również Burmistrz Wasilkowa 
Mirosław Bielawski wraz z małżonką. Na lądzie wśród 
zgromadzonych modlił się także Pan Henryk Rutkowski weteran 
Armii Krajowej, uczestnik w obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości Wojska Polskiego obchodzonych uroczyście w 
naszym województwie.
Na trasie ustawione były cztery ołtarze, przygotowane 
wcześniej przez mieszkańców miasta. Zatrzymujący się przy 
nich wierni uczestniczyli w odczytywaniu słów Ewangelii, 
odnoszące się do liturgii Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, które rozważane były w języku polskim i francuskimi. 
Zgromadzeni modlili się do Maryi odmawiając intencje różańca 
świętego i śpiewając pieśni ku Jej czci. Oprawę muzyczną 
podczas Procesji Wodnej zapewnili członkowie scholi „Śpiewaki 
Odnowy”.
Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w regionie, z roku na 
rok przybywa chętnych do uczestnictwa w procesji, to bardzo 
dobra okazja aby popularyzować modlitwę połączoną z 
aktywnym wypoczynkiem. Po ponad trzech godzinach 
modlitwy na wodzie, przy wspólnym ognisku i towarzyszących 
śpiewach IV Procesja Wodna dobiegła końca.

15 sierpnia po raz czwarty mieszkańcy gminy Wasilków 
uczestniczyli w Procesji Wodnej rzeką Supraśl

Ogłoszenie społeczne
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KULTURA

24.08.2018 r. zostało uruchomione rondo w Wasilkowie. Na 
konferencji prasowej Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski i 
jego zastępca Piotr Bujwicki poinformowali o przywróceniu 
ruchu na odcinku ul. Białostockiej w Wasilkowie, mowa tu o 
nowo powstałym rondzie. Umożliwia ono przejazd w kierunku 
ul. Kościuszki, ul. Kościelnej oraz w kierunku ul. Gajnej do drogi 
do wsi Nowodworce. W związku z tym zmienia się organizacja 
ruchu, zdjęte zostały objazdy tak, aby ruch w obrębie naszego 
miasta odbywał się przez nowo wybudowane rondo. Burmistrz 
określił również jak będą wyglądały dalsze prace i ruch 
komunikacji miejskiej w naszej gminie. 
„W dalszej części będą prowadzone prace budowlane za 
rondem przy cerkwi do ul. Mickiewicza. W związku z tym też od 
19:00 autobusy komunikacji miejskiej, PKSy i Voyagery będą 
jeździły właśnie już przez to rondo. I tak pasażerowie jadący z 
Białegostoku będą mogli wysiąść na dawnym przystanku przy 
lodziarni, przy sklepie „Rzeźnik” a przy powrocie przy trasie z 
Wasilkowa do Białegostoku, autobusy będą zatrzymywały się na 
przystanku wybudowanym przy Banku Spółdzielczym. Także 
tymczasowe przystanki przy ul. Kupieckiej i przy Szkole 
Podstawowej zostaną zlikwidowane i ruch będzie odbywał się 
płynnie już bez objazdów. Oczywiście nie tylko autobusy będą 
mogły przez rondo kursować ale wszystkie samochody 
osobowe.”
Zastępca Burmistrza Piotr Bujwicki poinformował, że cała 
inwestycja powinna być oddana do użytku z początkiem 
października. Biorąc jednak pod uwagę początek roku 
szkolnego, w pierwszych tygodniach września ruch na ul. 
Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Grodzieńską zostanie 
również odblokowany, tak aby rodzice i dzieci mogli bez 
przeszkód dotrzeć do szkoły przy ul. Mickiewicza. Roboty na 
odcinku ulic: Mickiewicza, Grodzieńskiej i Polnej powinne 
zakończyć się w kolejnych tygodniach września. 
Cała inwestycja kosztowała ponad 5 mln złotych. Jak przekazał 
Burmistrz Wasilkowa, dwa lata temu do Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego został złożony wniosek o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej na ta inwestycję. Dzięki pozyskanym 
środkom, na tym odcinku będą jeździły autobusy niskoemisyjne. 
Jest to ważny aspekt dla środowiska i zdrowia. Jak wspomniał 
zastępca Burmistrza równie ważnym elementem są nowo 
powstałe ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe, dzięki 
którym można przemieszczać się na odcinku od Białegostoku 
przez Wasilków aż do Świętej Wody. W planach jest również 
budowa drogi na odcinku Święta Woda - Studzianki wzdłuż drogi 
krajowej jako ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa. Mimo 
iż ścieżki rowerowe są całkiem nowe już widać na nich duży 
ruch, korzystają z nich piesi jak i miłośnicy dwóch kółek. 
W trakcie konferencji poruszona została jeszcze jedna ważna 
kwes�a a mianowicie nazwy nowo powstałego ronda. Już na 

Nowe rondo - już otwarte!

najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta decyzja o jego 
nazwie. „Rondo Niepodległości” to propozycja jaka będą 
rozważać Radni. „W tym roku obchodzimy 100- lecie Odzyskania 
Niepodległości. Tutaj przy rondzie umiejscowiona jest 
kapliczka, która jest dziękczynieniem za odzyskaną 
niepodległość, tak więc jeszcze w tym miesiącu na Sesji Rady 
Miejskiej prawdopodobnie radni nazwą rondo, Rondem 
Niepodległości. (…) Mam nadzieję, że ta nazwa przyjmie się i 
będzie hołdem w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, hołdem 
tym, którzy za tę wolność walczyli i odzyskali.” – (Mirosław 
Bielawski)
Z tej tez okazji przedstawiciele władz Wasilkowa przygotowali 
naklejki z proponowaną nazwa ronda dla wszystkich kierowców, 
przejeżdżających nowym skrzyżowaniem. Ciekawostką jest fakt, 
że kostka, którą wyłożona jest strefa centralna ronda stanowiła 
niegdyś nawierzchnię trasy z Wasilkowa w kierunku Kuźnicy 
Białostockiej. Ostatnim etapem prac w centrum jest instalacja 
oświetlenia i oznakowania drogi.                                                  EZ
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12 września to dzień, w którym na świecie ma się pojawić 
Filipek. Zawsze oczekiwanie na dziecko jest czymś radosnym, 
wzruszającym. Tym razem jednak jest inaczej. Chłopczyk ma 
zdiagnozowaną chorobę HLHS - niedorozwój lewej komory 
serca. Zaraz po porodzie, zostanie odebrany z ramion kochającej 
mamy i będzie przygotowywany na operację ratującą jego 
życie. Z jednej strony jest radość, że dziecko pojawi się na 
świecie, z drugiej strony przerażenie, czy zdążymy zebrać 
pieniądze, czy operacja się odbędzie, czy operacja się uda, czy 
Filipek się do niej zakwalifikuje, czy… pytań bez odpowiedzi jest 
mnóstwo. Nie możemy wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka i 
strach jego rodziny, jednak możemy zrobić tak, aby zwiększyć 
szansę na jego przeżycie. 
Gdy dowiedzieliśmy się, że istnieje tak wielkie zagrożenie życia 
dziecka, postanowiliśmy pomóc. Tym bardziej, że operacja jest 
bardzo kosztowna. Kwota przewyższająca 300 tysięcy złotych 
jest kwotą przekraczającą możliwości finansowe rodziny Filipka. 
Tym bardziej, że są planowane trzy operacje. Jednak ta pierwsza 
jest najważniejsza, bo bez niej dziecko nie doczeka się kolejnych. 
Powstał zatem pomysł zorganizowania festynu na rzecz Filipka. 
Zebrała się grupa ludzi, którzy wcześniej w przeważającej części 
się nigdy nie znała. Ochotników do akcji znalazło się wielu. 
Nigdzie nie usłyszeliśmy odmowy. Przeciwnie. Dostaliśmy wiele 
dobra, wsparcia i życzliwości, które daje nam wiatru w żagle w 
dążeniu do celu.  
Wystarczało hasło: Organizujemy festyn dla chorego dziecka.
Cel przyświeca jeden - uratowanie Filipka. Dlatego już 2 
września 2018 r. zapraszamy na festyn. 

W programie:

- występy zespołów: Dąbrówka, Wasilkowianie, Dorosłe Dzieci, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Dobryje Grajki, Roki, Sochonie 
Band, Michel, WS, Dots, Szafis oraz występ DJ Mietka. 
- atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy, zaplatanie 
warkoczyków, skręcanie balonów, Bubble Soccer, przejażdżki dla 
dzieci na motocyklach organizowanych przez grupę 
motocyklową Let's Ride Białystok i grupę M2K, warsztaty dla 
dzieci, animacje taneczne
- licytacje: voucherów od Villa Uroda, Salonu Piękności 
Afrodyta, MonaMi na zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, Freya 
na malowanie henną, vouchera od Rycar (wynajem na weekend 
samochodu z pełnym bakiem), vouchera na przejazd bolidem 
wyścigowym KTM X Bow jako kierowca od Devil-Cars, vouchera 
na przelot szybowcem zasponsorowanym przez Huberta Ścisło 
oraz fanty podarowane przez autorkę Teresę Lipowską, Misie 
Celisie, Przemka Frankowskiego
- pokaz ratownictwa drogowego OSP Wasilków, dzięki 
uprzejmości firmy Uniwerstal, która oferuje samochód do 
dyspozycji Straży Pożarnej.
- pokaz pierwszej pomocy Grupa Ratownicza Medival
- wyprzedaż garażowa
- fotobudka
- saturator Wodociągów Białostockich
- gorący poczęstunek (bigos, grochówka) dzięki uprzejmości 
Karczmy Za Płotem (dostarczenie garkuchni) i pracy pań z 
Niepublicznego Przedszkola Słonecznego w Białymstoku oraz 
grill z kiełbaskami.

Osobami odpowiedzialnymi za pozytywne zamieszanie są:
Ekipa Filipka, w której opanowywane są rzeczy pozornie 
niemożliwe - nie dla nich. Od przygotowania plakatów, grafiki, 
fantów na licytację do zabaw dla dzieci
Wojciech Cymbalisty - dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji i 
Kultury w Wasilkowie
Sebas�an Ptaszyński

Marta Żak
Katarzyna Tym
Joanna Ptaszyńska
Magdalena Blalozor
Roxana Stu
Justyna Nosorowska
Do organizatorów i darczyńców dołączyli się:
Andrzej Doroszko
Hubert Ścisło
Devil-Car
Rycar
Uniwerstal
Grupa Ratownicza Medival
OSP Wasilków
Wodociągi Białostockie
Grupa Motocyklowa Let's Ride Białystok i M2K
Pikles Monika Oleander

Autorka Teresa Lipowska

Podczas pikniku wolontariusze będą chodzić z puszkami, gdzie 
można będzie wrzucać pieniążki na rzecz Filipka.

Cały festyn zostanie uwieczniony dzięki Drone Zone 
(filmowanie) oraz Łukaszowi Konopko (fotografia). 
Festyn został objęty patronatem medialnym Dzień Dobry 
Białystok
Dla przypomnienia 2 września 2018 r. na Stadionie Miejskim w 
Wasilkowie, na ul. Supraślskiej spotykamy się na Festynie na 
rzecz Filipka. 
Dla osób, które nie mogą się do nas dołączyć podajemy link do 
zbiórki, gdzie można także wpłacać pieniądze na operację
h�ps://www.siepomaga.pl/uratuj-filipka 

  (autor Justyna Nosorowska)
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Festyn na rzecz Filipka - Wasilków, niedziela 2 września 2018 r.

https://www.siepomaga.pl/uratuj-filipka
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Podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie Burmistrz 
Wasilkowa Mirosław Bielawski wraz ze swoim Zastępcą Piotrem 
Karolem Bujwickim wręczył dyplomy i podziękował Strażakom z 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Wasilków za 
udział w akcji gaszenia wysypiska śmieci w Studziankach w 
dniach 24 - 26 sierpnia 2018 r. W gaszeniu pożaru uczestniczyły: 
OSP w Dąbrówkach, OSP w Wasilkowie, OSP w Studziankach, 
OSP w Jurowcach i OSP w Nowodworcach. Dyplom za 
zaangażowanie w akcję otrzymał również Pan Kazimierz Kmita 
Inspektor ds. Pozamilitarnych Ogniw Obronnych i Kierownik 
Gminnego Zespołu Reagowania.
„Dzięki wspólnemu działaniu oraz zaangażowaniu strażaków z 
województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i 
mazowieckiego udało się zatrzymać ogień i uratować okoliczne 
lasy. Dziękuję za ciężką pracę i ogromy trud jaki włożyli 
druhowie, aby wygrać walkę z żywiołem”. – mówił Burmistrz

Podziękowanie Druhom
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26 sierpnia 2018 r. Zespoły z gminy Wasilków brały udział w 
Wojewódzkich Dożynkach w Wigrach. Dożynki to ludowe 
święto ściśle połączone z obrzędami dziękczynienia za 
ukończenie  żniw. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w przyklasztornych 
ogrodach, następnie były wystąpienia samorządowców oraz 
zespołów ludowych min. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. 
Tradycyjnie podczas dożynek został wybrany najpiękniejszy 
wieniec, który jest symbolem uroczystości dziękczynnych. 
Wieńce były oceniane w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny 
i współczesny. W pierwszej kategorii liczy się zgodność z tradycją 
czyli użycie naturalnych zbóż, owoców, ale także budowa 
wieńca. W wieńcu współczesnym natomiast bierze się pod 
uwagę walory plastyczne całej kompozycji elementy o 
symbolice patriotycznej, uprawne i społeczne. 
Pierwsze miejsce w kategorii Wieniec Tradycyjny i nagrodę od 
Marszałka Województwa otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Studzianek, natomiast II miejsce za najpiękniejszy wieniec w 
kategorii Wieniec Współczesny otrzymały panie z zespołu 
„Dąbrówka”. 

Serdecznie Gratulujemy! 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia 
i zapraszamy na Dożynki w Studziankach w niedzielę 2 września, 
gdzie spotkamy Twórczynie i Twórców wspaniałych wieńców!

Malwianki i Dąbrówka nagrodzone na Dożynkach Wojewódzkich!
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Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania wniosków 
o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków. 
Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VIII szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniom 
gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach 
innego typu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w 
następujących kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne.
Stypendium naukowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
naukowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy 
Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym 
poprzedzającym  złożenie wniosku o przyznanie stypendium:
- średnią ocen nie niższą niż 5,5 (dla szkoły podstawowej, 
gimnazjum, klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego 
typu), 5,0 (dla szkoły ponadpodstawowej);
- miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z 
zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, 
organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, 
uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o 
charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Stypendium sportowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
sportowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy 
Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym 
poprzedzającym  złożenie wniosku o przyznanie stypendium:
- średnią ocen nie niższą niż 4,0;
- miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub 
innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem 
kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz 
stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do 
reprezentowania co najmniej województwa w zawodach 
sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.
Stypendium artystyczne
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
artystyczne przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie 
Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym 
poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium:
-średnią ocen nie niższą niż 4,0;
-miejsca od I do III w konkursach, wystawach, fes�walach, 
przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości 
artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub 
wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, 
ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury 
o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
-dyrektorzy szkół,
-rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni uczeń,
-kluby sportowe, w których uczeń trenuje.
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub 
artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 16-010 
Wasilków w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w 
pozostałe dni robocze w terminie do 15 września 2018 r. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli 
termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za 
terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.
Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub 
artystycznego powinien zawierać: dane kandydata (imię i 
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres 
szkoły oraz klasa), średnią ocen za ostatni rok szkolny 
(potwierdzoną przez dyrektora szkoły) i opis osiągnięć 
kandydata. Do wniosku o przyznanie stypendium należy 
dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia 
naukowe, sportowe lub artystyczne. Formularze do pobrania na 
stronie Urzędu Miasta (www. wasilkow.pl)

Rusza II edycja Programu Stypendialnego

W czasie tegorocznych wakacji dopisała nie tylko pogoda, 
zajęcia oferowane w Rybnikach zapewniły dużą frekwencję. 
Podczas wakacyjnych spotkań dzieci bawiły się wyśmienicie, a 
to wszystko za sprawą bogatego programu: kreatywne 
malowanie, balonowe kreacje, zabawy z chustą. Jedną z 
największych atrakcji były zabawy z balonami wodnymi, które 
okazały się alternatywą do kąpieli wodnych, dając ochłodę 
podczas upału. 
Dzieci brały także udział w warsztatach kreacji balonów , 
podczas których nauczyły się robić miecz, pieska oraz kwiatek z 
balonów. Duże zaciekawienie wywołała także plaża stworzona 
podczas zajęć edukacji przez ruch. Na zakończenie zajęć dzieci 
obejrzały projekcję bajki o przygodach zwierzaków. Dziękujemy 
Dyrektorowi MOAK w Wasilkowie za wsparcie naszych działań. 
A dzieciom za liczne uczestnictwo w zajęciach.

Autor: A. Pochodowicz

Wakacyjne zajęcia w Rybnikach
Podczas, gdy wiele szkół wraz z ostatnim dzwonkiem Szkoła 
Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta jeszcze przez dwa 
kolejne tygodnie tętniła życiem. W dniach 25.06-6.07.2018 w 
placówce odbywały się jedyne w naszym mieście półkolonie dla 
dzieci. Ich głównym celem było zapewnienie opieki i stworzenie 
dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Półkolonie zaczęły się od profesjonalnego 
treningu przeprowadzonego przez trenera koszykówki. Kolejne 
dni uczniowie spędzili równie intensywnie. Za sprawą magika z 
„Akuku Animacje” dali się wciągnąć w świat iluzji i ogromnych 
baniek mydlanych. 
W Karczmisku wzięli udział w warsztatach papieru czerpanego, 
wytworzyli gliniane wazony i sówki, a także uczestniczyli w grze 
terenowej, przenosząc się w świat z baśni i legend.
Uczniowie mieli też okazję zwiedzić Stadion Miejski, szatnię 
zawodników Jagiellonii (specjalnie przygotowaną na przyjazd 
reprezentacji Polski). Również mogli poczuć się jak prawdziwe 
VIP-y, zasiadając w komfortowych siedzeniach w loży 
honorowej. Po emocjach związanych z odwiedzinami ośrodka 
sportowego wicemistrzów Polski w piłce nożnej, dzieci 
o d w i e d z i ł y  A kc e nt  ZO O  w  B i a ł y m sto ku ,  k tó re  p o 
przeprowadzonych renowacjach w ostatnich latach zyskało 
nowe oblicze oraz mnóstwo ciekawych mieszkańców. 
O sta t n i e g o  d n i a  p i e r w s ze g o  t yg o d n i a  p ó ł ko l o n i i 
wychowankowie beztrosko fikali, hopsali i hasali w Jumper Park 
Trampolin. Drugi tydzień półkolonii zaczął się od słodkiej wizyty 
w manufakturze „Cukier Lukier”. Panie w bardzo ciekawy 
sposób zademonstrowały dzieciom, jak wykonuje się 
prawdziwe słodycze o przeróżnych kształtach. Co więcej, dzieci 

nie tylko były biernymi uczestnikami pokazu, lecz także 
samodzielnie wykonały łakocie.
Naszym półkolonistom przypadły też do gustu przygody 
bohaterskiego młodzieńca oraz orszaku przezabawnych 
zwierzątek będących głównymi bohaterami filmu pt. 
"Uprowadzona księżniczka". Kolejne emocje, aktywność i 
świetna zabawa czekały na dzieci w Parku Linowym Jeroniki. 
Sprawność  fizyczna,  upór  i  odwaga pokonujących 
najtrudniejsze przeszkody wprawiły całą kadrę w osłupienie. 
Natomiast podczas wizyty w Lastagu każdy dostał kamizelkę, 
broń laserową i przeniósł się w inny, fascynujący świat.
Zwieńczeniem całego turnusu był trening Karate Shotokan. 
Uczniowie pilnie ćwiczyli bloki, ciosy, uniki oraz sztukę płynnej 
koordynacji ruchów. Wyszło mistrzowsko! Dodatkowo 
codziennie rozgrywano emocjonujące mecze w „dwa ognie”, 
piłkę nożną, ping ponga. Nie mogło również zabraknąć 
ekscytujących wyścigów Lux Racer'em i, wyjątkowo bez 
konsekwencji, można było pobiegać po szkolnych korytarzach w 
poszukiwaniu ukrytych liczb i haseł do gry "Pięćdziesiątka". Na 
nudę nie mogli też narzekać miłośnicy tańca, czy sztuki. To były 
cudowne i bardzo aktywne dwa tygodnie. Uczestnikom 
życzymy, aby słoneczna pogoda i miłe wspomnienia 
towarzyszyły przez resztę wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
Autorzy: Iwona Fedyk, Joanna Piekarska

Półkolonie w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta 
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więcej o zajęciach na FB

Pracownia

Nadrzeczna 1

Uwaga, wrzesień jest miesiącem wolnym od opłat za zajęcia!

Pracownia

Nadrzeczna 1

 środa 15:30 - 17:45

 zebranie organizacyjne:
wtorek 11 września 17:00

START ZAJĘĆ 24 i 26 WRZEŚNIA

 wtorek 
 gr. młodsza 16:00-17:00
 gr. starsza 17:00-18:30
 
 piątek
 gr. młodsza 16:00-17:00
 gr. starsza 17:00-18:30

Zajęcia dla dzieci kontynuujących 
naukę od 7 września

Spotkanie  informacyjne 
11 września o 16:00

Uwaga, wrzesień jest miesiącem wolnym od opłat za zajęcia!
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Supraśl z całą pewnością jest miejscem dla ciała i ducha. 
Położony w centrum Puszczy Knyszyńskiej, oferuje nie tylko 
ciekawe tereny do aktywnego wypoczynku bowiem znajdą się 
tu miejsca, w których można całkowicie się wyciszyć, poznać 
tajniki dawnego rzemiosła i zaczerpnąć historii podczas 
zwiedzania tutejszych zabytków.

Dzięki inicjatywie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w 
Wasilkowie mieszkańcy Wasilkowa i okolic mieli okazję zwiedzić 
Muzeum Ikon, Muzeum Druku i Papiernictwa oraz Arboretum w 
Kopnej Górze.
Zwiedzanie rozpoczęto od Muzeum Ikon. Stała wystawa 
mul�medialna jest rozmieszczona w kilku salach, poświęconych 
m.in. ikonom Chrystusa, Matki Bożej, wizerunkom świętych, a 
także wnętrzu cerkwi, w których można poznać znaczenie 
religijne, historyczne i obyczajowe ikony. Do jej wykonania 
wykorzystuje się składniki pozyskiwane z natury, co daje jej 
wyjątkowy charakter. W każdej z nich zawarte są słowa 
Ewangelii Pisma Świętego. 
W ostatniej sali znajdują się unikatowe freski z XVI wieku 
zdobiące niegdyś ściany cerkwi Zwiastowania NPM w Supraślu, 
która została wysadzona w 1944 r. przez Niemców. Klimatyczne 
wnętrza, rozbrzmiewające pieśni cerkiewne i półmrok 
podkreśla mistyczną atmosferę tego miejsca.
Kolejną atrakcją były odwiedziny „po sąsiedzku” w Muzeum 
Druku i Papiernictwa. W dwóch pięknie zdobionych salach, 
wyeksponowane są maszyny drukarskie (najstarsza z nich 
pochodzi z XVIII wieku), repliki pras drukarskich oraz niemiecki 
tygiel drukarski z XIX wieku. Uczestnicy wyprawy zostali 
wprowadzeni w tajniki historii druku i jego techniki, namacalnie 
poznali etapy powstawania papieru a także używali niektórych 
eksponatów do wykonania np. pocztówek czy zakładek do 
książki. Przewodnik stopniowo odkrywał detale związane z 
rozwojem drukarstwa i podkreślił rolę jego pioniera (Johannesa 
Gutenberga) jako twórcy pierwszej przemysłowej metody 
druku na świecie.
Bogatsi w nową wiedzę udali się do arboretum.
Niezwykle urocze miejsce wprawiło w zachwyt całą grupę i po 
przekroczeniu bramy pośpiesznie ruszyliśmy na spacer.
Czyste powietrze ułatwiało pokonywanie kolejnych wzniesień 
(rzeźba terenu w tym miejscu jest zróżnicowana i waha się od 
132 do 154 m n.p.m.). Można tu spotkać aż 500 różnych odmian 
drzew i krzewów pochodzących z różnych stron świata, m.in. 
jałowców, cisów, sosen, żywotników, cyprysików, klonów, 
świerków, jodeł oraz różaneczników. 
Ciekawym gatunkiem drzewa jest Tulipanowiec amerykański, 
który swoją nazwę zawdzięcza liściom w kształcie kwiatu 
tulipana. Długość ścieżki wiodącej przez cały ogród to 4 km. 
Prezentuje ona przyrodę doliny rzeki Wronicza, chronionej jako 
rezerwat przyrody Wronicza. Jest też ciekawym miejscem ze 
względów historycznych. Toczyły się tu bowiem walki w czasie 
powstania, stąd nazwa Arboretum Powstańców Styczniowych 
1863 r.
Przed wejściem wznoszą się krzyże otoczone koronami dębów, 
(miejsce upamiętniające stracenie powstańców) a na tablicy 
pamiątkowej widnieje wizerunek powstańczej pieczęci z 
godłami trzech narodów. Ten piękny ogród pełni nie tylko 
funkcję edukacyjną, ale przede wszystkim jest doskonałym 
miejscem na odpoczynek.
Kończąc podróż po Supraślu, udaliśmy się na ognisko w miejscu 
o nazwie Kopna Góra, gdzie zjedliśmy kiełbaski, podśpiewując 
harcersk ie  p iosenki .  Trochę zmęczeni  a le  w pełn i 
usatysfakcjonowani wróciliśmy do Wasilkowa z nadzieją na 
kolejną wycieczkę z MOAK-iem.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Urzędowi Miejskiemu za 
udostępnienie gimbusa na wycieczkę.

EZ

15 sierpnia zespół Dąbrówka miał przyjemność uczestniczyć w 
uroczystościach odpustowych w parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Katedrze Białostockiej, połączonych 
z obrzędem poświecenia tegorocznych plonów rolnych (tzw. 
Matki Boskiej Zielnej). Do udziału w nabożeństwie zaproszono 
rolników i działkowców, delegacje parafii i innych środowisk z 
wieńcami dożynkowymi, zespoły ludowe i wszystkich, którzy 
pragną powierzać Bogu problemy polskiej wsi i rolnictwa. Po 
mszy odbyła się prezentacja zespołów i wspólne śpiewanie. 
Zespół dziękuje księdzu proboszczowi za zaproszenie i 
możliwość uczestnictwa w uroczystościach.

Zespół Dąbrówka
na Dożynkach Diecezjalnych

Malwianki z koncertem
na festynie w Dobrzyniówce

We wtorek 14 sierpnia zespół Malwianki ze Studzianek śpiewał 
w Dobrzyniówce. Gratulujemy pięknego koncertu!
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22 sierpnia bieżącego roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
w Wasilkowie odbyła się inscenizacja tradycyjnego polsko-
ukraińskiego wesela z udziałem zaproszonych gości w ramach 
trwającego projektu „Polsko – ukraińskie wesele – integracja 
międzykulturowa”. Młodzież  z Polski i Ukrainy wzięła czynny 
udział w przygotowaniach wykorzystując zebrane informacje 
odnośnie obrzędów, stroju, kuchni oraz muzyki obu państw. 
Wszystkie szczegóły zostały dopracowane do perfekcji. 
Świetlica, w której odbywała się weselna inscenizacja została 
pięknie przyozdobiona. Stoły zastawione były różnorodnymi 
daniami kuchni polskiej i ukraińskiej. Specjały narodowe 
przygotowane przez uczestników – „palce lizać”. Weselnicy 
przedstawili zbiór tradycyjnych obrzędów weselnych i 
przyśpiewek ludowych w języku polskim i ukraińskim, młode 
pary – polska i ukraińska idealnie odzwierciedliły tradycje 
obrzędów danych krajów. Wszyscy uczestnicy brali czynny 
udział w „weselnej zabawie” pomagając i wspierając się 
nawzajem. Wszyscy bawili się doskonale, być może wkrótce 
odbędą się poprawiny 
Autor tekstu i fot.:, Barbara Malicka – wychowawca OSiW

Polsko – ukraińskie wesele
– integracja międzykulturowa

Od 16  do 22 lipca 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
OHP w Wasilkowie odbyła się międzynarodowa wymiana 
młodzieży z Łotwy, Włoch, Słowacji, Rumunii i Polski w ramach 
projektu „Dress  up and go –  Załóż  strój  i  ruszaj” 
współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej 
Erasmus+.
Głównym zadaniem projektu wraz z jednoczesnym poznaniem 
kultury, historii i tradycji partnerów było przekonanie młodych 
ludzi, że są w stanie przełamać barierę językową, z którą mieli 
trudności. Pomogły wspólnie wykonywane zadania dotyczące 
kultury narodów, w tym np. elementów strojów ludowych, 
piłkarskich, wykonali także układ taneczny. Dzięki tym 
interakcjom usprawnili swoje umiejętności komunikacyjne, 
wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych kultur. 
Zajęcia z wymiany rozpoczęły się od gier mających na celu 
wzajemne poznanie się uczestników, m. in. poznawanie imion i 
narodowości innych. Po przełamaniu pierwszych lodów 
utrwaliła się pozytywna atmosfera w grupie, młodzież wzięła 
także udział w grze miejskiej w Białymstoku, meczu siatkówki 
prowadzonym przez nauczyciela wychowania fizycznego z 
Włoch, warsztatach aktywności obywatelskiej podczas których 
uczyła się tańca czeczeńskiego, spotkaniach z podopiecznymi 
Szkoły Podstawowej nr 11 z Białegostoku oraz w warsztatach 
wokalnych. Ostatnim punktem każdego dnia wymiany były 
wieczory kultur przygotowane kolejno przez wszystkie 
uczestniczące grupy narodowościowe, podczas których 
prezentowane były ludowe stroje, tańce i śpiew. Nie zabrakło 
też degustacji specjałów i delikatesów z każdego kraju. Podczas 
wszystkich dni były organizowane spotkania liderów, w celu 
zapewnienia wszystkim uczestnikom jak najlepszych warunków 
do realizacji projektu.
Młodzież wspaniale spędziła czas, co do minuty wypełniony 
atrakcjami i ciekawymi zadaniami. Tego typu wymiany to 
doskonała okazja do zdobycia wielu cennych doświadczeń i 
nawiązania nowych znajomości.
Autor art. i zdjęć: Elżbieta Andraka – koordynator projektu

Dress up and go 
– Załóż strój i ruszaj
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Dom tymczasowy jest miejscem czasowego przebywania bezpańskiego psa do momentu 
znalezienia nowego właściciela. 
Wolontariusz prowadzący dom tymczasowy powinien charakteryzować się sercem i empa�ą wobec 
porzuconego czworonoga. Głównym zadaniem osoby prowadzącej dom tymczasowy jest 
poszukiwanie domu stałego, a jednocześnie oswajanie psa, który do tej pory mógł nie zaznać 
przyjacielskiego traktowania przez człowieka. Dom tymczasowy wiąże się z odpowiedzialnością, 
poświęceniem siebie i czasu. Prowadzenie miejsca czasowego przebywania psa gwarantuje 
satysfakcję, sprawdzenie się i rozwój w roli opiekuna, nawiązanie kontaktów z wieloma organizacjami 
pozarządowymi i życzliwymi ludźmi.
Na terenie gminy Wasilków rokrocznie porzucanych jest od kilku do kilkunastu psów. Po odłowieniu 
trafiają one do schroniska, które ma za zadanie kierować je do adopcji. Nie zawsze jednak wszystkie 
psy ze schroniska mają szanse na nowy dom. Do domów tymczasowych kierowane sa psy 
nieagresywne, nie stanowiące uciążliwości dla swych czasowych opiekunów. Zakładamy, że 
maksymalny pobyt psa w domu tymczasowym – do momentu znalezienia zainteresowanego 
właściciela – nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.
Co oferujemy wolontariuszom prowadzacym dom tymczasowy?
1) pokrywamy koszty leczenia i opieki weterynaryjnej psa,
2) dostarczamy karmę dla przyspasabianego zwierzęcia,
3) udostępniany stronę internetową do zamieszczania aktulizowanych zdjęć czworonoga.
Czego oczekujemy od wolontariusza?
Krztynę zaangażowania, odrobinę wygospodarowanej przestrzeni i serca dla zwierząt. 

Osoby zainteresowane prowadzeniem domu tymczasowego proszone są o kontakt z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel. 85 733 3836.
Podstawa prawna akcji: uchwała Nr XLIII/376/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 marca 2018r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wasilków w roku 2018.
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Uwaga, wrzesień jest miesiącem wolnym od opłat za zajęcia!

Uwaga, wrzesień jest miesiącem wolnym od opłat za zajęcia!

 piątek
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I i II Wtorek Kolarski:

W dniach 23 – 26 sierpnia 2018 r. w Suwałkach została 
zorganizowana i rozegrana przez Okręg PZW w Białymstoku 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich. 
W szranki stanęło 18 drużyn z całej Polski w tym reprezentanci 
naszego Okręgu. 54 zawodników rywalizowało ze sobą w trzech 
kategoriach wiekowych, młodzieży do lat 12, 14 i 16nastu. 
Podczas olimpiady rozegrano cztery konkurencje: zawody 
spławikowe na rzece Ne�cie w Augustowie, trójbój rzutowy, 
konkurs sprawnościowy oraz test wiedzy ekologiczno-
wędkarskiej. 
W ogólnej klasyfikacji zawodów III miejsce w kategorii wiekowej 
młodzieży do lat szesnastu zajęła K. Stankiewicz reprezentująca 
sekcję rzutową w naszym kole. W kategorii młodzieży  
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia 
w kolejnych zawodach.

Dziękujemy K. Halickiej, P. Żakowskiemu, K. Kmicie oraz 
W. Bogusłowiczowi za wkład jaki wnieśli w organizację 
i sędziowanie podczas tej pres�żowej imprezy.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich
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