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Adam Szmurło nowym radnym Rady Miejskiej
W niedzielę 10 lutego w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej w Wasilkowie w okręgu
wyborczym nr 12 mandat uzyskał Adam Szmurło
reprezentujący KWW Nasz Wasilków – Czas na
Zmiany, uzyskując 80 głosów.
Paweł Siemieniuk-Jóźwiuk z KWW Współpraca
i Rozwój zdobył 44 głosy. W wyborach wzięły udział
124 osoby z 776 uprawnionych. Wszystkie oddane
głosy były ważne.
Wybory zostały zarządzone, ponieważ w jesiennym
głosowaniu Adrian Łuckiewicz został jednocześnie
wybrany Burmistrzem Wasilkowa i radnym gminnym
z okręgu nr 12. W tej sytuacji, zgodnie z literą Kodeksu
Wyborczego, wybrany musiał zdecydować, który
mandat chce sprawować, wskutek czego w radzie
miejskiej powstał wakat.
Po lutowych wyborach i zaprzysiężeniu Pana Szmurło
na radnego wasilkowska Rada Miejska będzie
obradować w pełnym 15-osobowym składzie.
Życzymy nowo wybranemu Radnemu owocnej pracy
na rzecz społeczności gminy!
Redakcja,
fot. KWW Nasz Wasilków – Czas na Zmiany
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Orszak Trzech Króli - po raz drugi w Wasilkowie! Relacja na str. 4.
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Jak co roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się
kwaliﬁkacja wojskowa.
Kwaliﬁkacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego
dla mieszkańców Gminy Wasilków przeprowadzona zostanie
od 28 lutego do 5 marca 2019 r. w Powiatowej Komisji
Lekarskiej w Białymstoku z siedzibą w Młodzieżowym Domu
Kultury, ul. Warszawska 79 A.
Do stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwaliﬁkacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwaliﬁkacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28
ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwaliﬁkacji wojskowej;

Rekrutacja trwa
od 18 lutego do 8 marca 2019
Szczegóły znajdziesz na stronie:
wasilkow.pl

miesięcy przed dniem stawienia się do kwaliﬁkacji
wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba
stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do
rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku,
fotograﬁę o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz
4) kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub
kwaliﬁkacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz pobieranie nauki.
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwaliﬁkacji,
które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny
n a u k ę w s z k o ł a c h l u b u c z e l n i a c h m e d y c z n y c h termin stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej niż określony
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może
będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym
28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet obowiązana była stawić się do kwaliﬁkacji wojskowej,
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwaliﬁkacji oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny
niestawienia się.
wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo
do kwaliﬁkacji wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
Osoba stawiająca się do kwaliﬁkacji wojskowej po raz pierwszy
przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)
dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny
d o ku m e nt p ozwa l a j ą c y n a u sta l e n i e tożs a m o ś c i ,
a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie
określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia
posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwaliﬁkacji wojskowej
bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna
w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe
doprowadzenie przez Policję do kwaliﬁkacji wojskowej (art.
32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1459).
Niestawienie się do kwaliﬁkacji wojskowej przed wójtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją
lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień
w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się
badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów,
których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww.
ustawy).
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Dobra reklama?
Najlepsza 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
Zamów pakiet reklam i zyskaj do 25%!
Reklama w „Gazecie Wasilkowskiej” - to się widzi!

Szukasz sali do wynajęcia na urodziny,
przyjęcie, wesele, rocznicę?

Wynajmij
świetlicę!
Oferujemy atrakcyjne ceny
i świetne lokalizacje
w Wasilkowie, Jurowcach, Nowodworcach,
Rybnikach i w Studziankach.
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Wynajmując salę MOAK, wspierasz kulturę
- każda złotówka zostanie przeznaczona
na cele statutowe ośrodka - wspieranie edukacji
kulturalnej i wartościowe imprezy.
UWAGA: wiosenna promocja!
Płacisz podatki w gminie? Masz zniżkę!
Szczegóły w biurze i pod numerem telefonu:

534 885 400
ul. Nadrzeczna 1, biuro MOAK-u

SAMORZĄD
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ORSZAK TRZECH KRÓLI

Orszak Trzech Króli
- po raz drugi w Wasilkowie!
Powołując się na pamiętne słowa wypowiedziane przez Papieża,
Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku:
Wołam ja, syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan Paweł II, papież.
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch
Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi.Tegoroczny Orszak Trzech Króli wyruszył pod hasłem
„Odnowi oblicze ziemi”.
Po mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny, wszyscy
zebrani ruszyli ulicami miasta zatrzymując się przy scenach, na
których odgrywane było przedstawienie obrazujące walkę dobra
ze złem. Śpiewając wspólnie kolędy i pastorałki, mieszkańcy wraz
z mędrcami zmierzali w stronę żłóbka, gdzie złożyli dary i oddali
pokłon Bożej Dziecinie. W stajence, przy Jezusie czuwały także
zwierzęta.
Na zmarzniętych uczestników Orszaku czekały ciepłe napoje
i poczęstunek, przygotowany przez nieocenione panie ze
Stowarzyszenia Kreatywny Wasilków. Pomimo mroźnej aury, nie
brakowało ciepła, życzliwości i radości.
Dziękujemy organizatorom: Stowarzyszeniu Kreatywny Wasilków,
Fundacji Orszak Trzech Króli, Urzędowi Miejskiemu w Wasilkowie,
Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury i Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Wasilkowie.
Przedsięwzięcie wsparło: Twoja Telewizja Regionalna, KABO,
Paraﬁa Przemienienia Pańskiego, Paraﬁa NMP Matki Miłosierdzia,
Ruch Abstynencki Próg Nadziei, Schola MIKTAM, Technika
Sceniczna Wasilków, Przedszkole „Słoneczne”, Gospodarka
Komunalna Wasilków.
Partnerzy Strategiczni Orszaku Trzech Króli 2019: LOTTO, ORLEN,
PGNiG, SUEMPOL.Ogólnopolscy partnerzy Orszaku Trzech Króli
2019: Decco Extrusion, TVP1, InterRisk Vienna Insurance Group,
Poczta Polska, Polskie Radio, TOYOTA, gowork.pl SERWIS PRACY,
KGHM Polska Miedź, Enea, Grupa Arcus, IMM, OPTeam Expert
Rowiązań IT, FERRERO, Bakoma.
Projektanci koron: Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni – Orłowo.
Drukarnia Koron: KUNKE Poligraﬁa.
Dziękujemy wszystkim aktorom i wolontariuszom w organizacji
oraz mieszkańcom za uczestnictwo w tegorocznym Orszaku
Trzech Króli. Do zobaczenia za rok!
Redakcja
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Przychodnia Lekarska w Wasilkowie
ul. Nadrzeczna 22 proponuje Państwu
- zabiegi rehabilitacyjne
- masaże specjalistyczne
z dojazdem do klienta!
Zabiegi przeprowadzi ﬁzjoterapeuta Jakub Tarasiewicz
Gabinet rehabilitacyjny - Wasilków ul.Grodzieńska 33

Informacja: 535-075-624
Rehabilitant: 788-812-884
Pacjenci naszej przychodni korzystają z cen preferencyjnych. Zapraszamy!
Cennik pacjentom naszej przychodni:
Zabiegi rehabilitacyjne 60 min. - 25 zł
Masaże specjalistyczne 30 min. - 20 zł
Osoby indywidualne: cena do uzgodnienia z rehabilitantem.
ogłoszenie płatne

Cele konkursu:
1. Budowanie trwałej więzi
emocjonalnej z krajem ojczystym i
regionem.
2. Kształtowania poczucia
tożsamości narodowej oraz
postawy patriotycznej.
3. Integracja międzypokoleniowa.
4. Zainteresowanie tematyką
historyczną, a w szczególności
niepodległościową.
Każdy uczestnik może nadesłać
maksymalnie 2 skany fotograﬁi
dotyczącej osoby z rodziny lub
sąsiedztwa: żołnierza lub
uczestnika działań na rzecz
niepodległości Polski w latach
1917-1921 wraz z krótkim opisem
l u b u d o s t ę p n i ć zd j ę c i e d o
zeskanowania w biurze
Miejskiego Ośrodka Animacji
Kultury w Wasilkowie przy ul.
Nadrzecznej 1 w godzinach 8:00 –
16:00 od poniedziałku do piątku.
Wszystkim laureatom zostaną
wręczone nagrody w niedzielę
3 marca 2019 r. (niedziela)
ok. 13.30 podczas ﬁnału
wydarzenia „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”.
Zapraszamy do udziału!
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ZDROWIE GMINA
Dziecko w rodzinie alkoholowej

Podstawowym źródłem zagrożeń dla dziecka jest stan
chronicznego napięcia i stresu. Trwanie w ciągłej niepewności,
nieprzewidywalność wydarzeń, wywołuje u dziecka poczucie
braku stabilności, porządku życiowego, a co za tym idzie, brak
kontroli nad swoim życiem.
Dziecko w rodzinie alkoholowej uczy się trzech zasad: "nie
odczuwaj", "nie ufaj", "nie mów". Nie odczuwaj - bo to, co
czujesz za bardzo boli lub jest zbyt przerażające. Nie ufaj - bo
wielokrotnie składane obietnice były łamane i niedotrzymywane. Nie ma więc nic pewnego, nic na czym mógłbyś się
oprzeć. Nie mów o piciu swojego rodzica, o tym co czujesz i co
myślisz na ten temat. Nie mów o tym, co dzieje się w domu
i o konsekwencjach wynikających z picia. W ten sposób zanika
komunikacja nie tylko wewnątrz rodziny, ale i w relacjach "ze
światem zewnętrznym". Tworzy się swoistego rodzaju "tabu",
rodzinna tajemnica, której dzieci usilnie strzegą w poczuciu
wstydu, lęku i nadziei, że może w końcu będzie lepiej. Wszystko
to sprawia, iż dziecko zaczyna przyjmować postawę obronną
i zamkniętą wobec otaczającej rzeczywistości.
W reakcji na chorobę alkoholową, członkowie rodziny
nieświadomie zaczynają spełniać role, które pozwalają
"zneutralizować" skutki zachowania alkoholika i sprawiają, że
rodzina może nadal funkcjonować, zachowując pozory
normalności. Role te służą więc jako zbiorowy system ochronny,
dając poszczególnym członkom rodziny chociaż niewielkie
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a jednocześnie odciągają
uwagę obserwatorów od rzeczywistych problemów i uczuć
skrywanych za fasadą.
Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej odgrywają cztery podstawowe
role: bohatera rodzinnego, kozła oﬁarnego, maskotki i dziecka
niewidzialnego. Bohaterem jest zazwyczaj najstarsze dziecko
w rodzinie, które przejmuje na siebie obowiązki dorosłych i robi
wszystko co może, by naprawić istniejącą sytuację i utrzymać
rodzinę w normie. Jest odpowiedzialny, troszczy się
o rodzeństwo, zajmuje się całym domem, przestrzega reguł,
zawsze kończy zadaną pracę w wyznaczonym terminie. Stara się
być perfekcyjny we wszystkim co robi. Bohater żyje w stałym
napięciu, wpada w panikę w spontanicznych, nie dających się
przewidzieć sytuacjach. Kozioł oﬁarny odwraca uwagę od
rzeczywistych problemów rodzinnych, stając się wcieleniem
rodzinnych frustracji. Wdaje się w bójki, wchodzi w konﬂikt
z prawem, ucieka z domu. W grupie jest najbardziej
przeszkadzającym dzieckiem. Kozłom oﬁarnym trudno jest
funkcjonować w układach społecznych. Zachowując się
w sposób nieakceptowany przez innych, ciągle spotykają się
z dezaprobatą. Dziecko maskotka odwraca uwagę od
rodzinnego problemu skupiając ją na sobie, zgrywając się,
przymilając, błaznując. Jego rola polega na tym, by ulżyć
rodzinie w ciężkiej sytuacji, rozweselając ją swoim humorem
i żartami. Maskotka nie cofnie się przed niczym, byle tylko
rozweselić innych. W życiu społecznym maskotki są duszą
towarzystwa, ale płacą za to wysoką cenę - nikt nie traktuje ich
poważnie. Dziecko niewidzialne pozostaje z boku rodziny, nigdy
nie sprawiając najmniejszych kłopotów. Odizolowane od
rodziny, żyje we własnym świecie, w poczuciu samotności
i krzywdy. Jest to dziecko nie dostrzegane, o którym nikt nie
pamięta. Uczestnictwo w pracy zespołowej może sprawiać mu
trudność. Na zewnątrz nieśmiałe i pełne rezerwy, dziecko
niewidzialne jest niezdolne do stawiania czoła problemom.
Dziecko czasami może podejmować więcej niż jedną rolę
i zachować się różnie w zależności od sytuacji, w jakiej się
znalazło. Czasami zdarza się, że z chwilą odejścia z domu
bohatera rodzinnego (co nie jest częste, bo bohater jest mocno
związany z rodziną swoim poczuciem obowiązku opiekowania
się innymi) kozioł oﬁarny przejmuje jego zadania i sam wchodzi
w rolę bohatera. Dotychczasowa czarna owca w rodzinie staje
się jej podporą. Potwierdza to fakt, że role są nieświadomą
próbą odpowiedzi na sytuację rodzinną, próbą przystosowania
się do "chorego" układu rodzinnego i utrzymania go
w równowadze.
Role odgrywane przez dzieci są funkcjonalne w rodzinie,
tzn. rodzina (jako całość) oczekuje od poszczególnych dzieci
właśnie takich zachowań i wzmacnia je. Pozwalają one bowiem
przetrwać, ponosząc możliwie najmniejsze straty. Jednak poza
rodziną, tracą swoją aktualność. Nie przynoszą już takich
korzyści, a wręcz przeciwnie - zaczynają działać na szkodę dzieci.
Z każdym kolejnym rokiem, kiedy sytuacja w rodzinie nie
zmienia się, a uzależnienie rozwija się, mechanizmy obronne
dzieci utrwalają się, doprowadzając do coraz większych
niepowodzeń w świecie zewnętrznym. Ostatecznie jako dorośli,
cierpią z powodu zachowań, które przestały pełnić już swoją
pierwotną funkcję, nastawioną na przetrwanie. Dorośli
bohaterowie zatracają się w pracy, gubiąc z pola widzenia
własne potrzeby, stają się zależni od "bycia potrzebnym" i oceny
innych osób. Kozioł oﬁarny staję społecznym wyrzutkiem,
odtrącanym przez innych ludzi. Zagubione dziecko staje się
odludkiem, stroni od kontaktów z ludźmi i od okazji
towarzyskich. Maskotki, dowcipnisia na życzenie, nikt nie
traktuje poważnie.
Dziecko doświadcza wielu traumatycznych sytuacji
związanych z przemocą, destrukcją ról rodzicielskich,
chaosem i awanturami.
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Jak wynika z pracy opublikowanej przez Witolda Skrzypczyka1
dzieci doświadczają różnorodnych zdarzeń traumatycznych,
takich jak oszukiwanie, niesprawiedliwe traktowanie,
porzucenie czy nadmierny krytycyzm rodziców. Najczęściej
wymieniane są jednak doświadczenia związane z przemocą:
dwoje na troje opisywanych przez Skrzypczyka dzieci
z rodzin alkoholików było świadkami przemocy,
ponad połowa doświadczała bezpośrednio przemocy
zarówno ﬁzycznej, jak i emocjonalnej czy intelektualnej.
co szósta dziewczynka opisywała doświadczenia związane
z nadużyciem seksualnym.
Jeżeli chodzi o stany emocjonalne, dzieci najczęściej
wymieniały:
wstyd za rodzica (40%),
poczucie winy (23%),
strach przed rodzicem (41%),
osamotnienie (57%),
złość lub nienawiść do rodzica (80%)
U dzieci wychowywanych w rodzinach alkoholowych występuje
stałe poczucie niższej wartości oraz obniżone poczucie szacunku
do samego siebie. Wyraża się to w samokrytyce, deprecjonowaniu własnych osiągnięć oraz działaniach
autodestrukcyjnych. Większość dzieci ma problemy związane
z poczuciem tożsamości.
Życie w chronicznym stresie, któremu towarzyszy poczucie
bezsilności, upośledza funkcjonowanie systemu immunologicznego i powoduje choroby somatyczne. Dzieci alkoholików
w porównaniu z dziećmi ze zdrowych rodzin mają więcej
problemów zdrowotnych z powodu obniżenia odporności
biologicznej. Częściej cierpią z powodu bólu głowy,
bezsenności, osłabienia, nudności, nerwobólów zębów czy
problemów związanych z odżywianiem (bulimia lub anoreksja).
W tej grupie często możemy zaobserwować nadużywanie
alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających
świadomość.
Na podstawie opisywanych powyżej badań można stwierdzić, iż
najczęściej sprawcą zdarzeń traumatycznych jest rodzic
uzależniony. Jednak w co piątym przypadku sprawcą był drugi
rodzic. Wskazuje to na niezwykle trudną sytuację dziecka, które
nie może liczyć na zrozumienie i wsparcie żadnego rodzica.
Pomoc musi więc przyjść z zewnątrz.
Opracowała: Renata Kostecka
na podstawie: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
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Rozpoczęły się prace związane z modernizacją kolejnego i ostatniego
odcinka ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Polnej do ul. Zajęczej),
w tym budową przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. sieci kanalizacji
sanitarnej. Pierwotnie spółka planowała wybudowanie jedynie kanału
głównego, nie zakładając budowy przyłączy do granic nieruchomości.
Od początku swojej kadencji Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz
prowadził rozmowy z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w sprawie
rozszerzenia zakresu prac i wybudowania na koszt spółki, oprócz
kanału głównego, także przykanalików do granic nieruchomości.
Z przyjemnością informujemy, że rozmowy zakończyły się sukcesem.
Dzięki przeprowadzonym rozmowom mieszkańcy modernizowanego
odcinka ulicy Grodzieńskiej pokryją koszty budowy przyłącza jedynie na
terenie własnej posesji. Można szacować, że łącznie kilkaset tysięcy
złotych pozostanie w ich budżetach domowych. Prace ruszą gdy tylko
ustąpią mrozy.
Każda osoba/podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie powinna wystąpić
z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci w zakresie
przyłącza na terenie działki – w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów
Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1
tel. (85)745-81-70 /71,72/
Mat.: Urząd Miejski w Wasilkowie

Klub Radnych "Nasz Wasilków"
zaprasza mieszkańców miasta
i gminy Wasilków na spotkania
w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego
raz w miesiącu, w piątki w godz. 17.00-18.00
Terminy spotkań w roku 2019 to:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Białymstoku zaprasza na
posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
które odbędzie się w poniedziałek

18 lutego 2019 r.
o godz. 10.00
w Sali Konferencyjnej IMr 1 tutejszego Oddziału przy
ulicy Zwycięstwa 2.
Na posiedzeniu zostanie rozpatrzone:
Studium Techniczno - ekonomiczno - środowiskowego drogi
krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica - Sokółka - Korycin,
aktualizacji Studium Techniczno - ekonomiczno środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz - Chlebczyn,
materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z
podziałem na 4 części:
Cześć 2: Sokółka - Korycin, z obwodnicą Sokółki,
Wariant 5: Sokółka - Czarna Białostocka - Wasilków Dobrzyniewo Duże - Choroszcz
Biuro projektowe, AECOM POLSKA Sp. z o.o., proszone jest o
przygotowanie w formie elektronicznej oraz przedstawienie
prezentacji zaprojektowanych rozwiązań.
Jednocześnie informujemy, że rozwiązania projektowe są
dostępne na stronie internetowej GDDKiA Oddział w
Białymstoku (w zakładce „Konsultacje społeczne").
h p://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32156/S19-Pkaza-planydodatkowego-warinatu
Na spotkanie zaprasza się zainteresowanych mieszkańców
Gminy Wasilków.
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- 22 lutego
- 22 marca
- 12 kwietnia
- 24 maja
- 19 czerwca
- 20 września
- 25 października
- 22 listopada
- 14 grudnia.
Istnieje możliwość zorganizowania spotkania z Radnymi Klubu
w innych terminach. W tym celu prosimy o kontakt
z Przewodniczącym Klubu na adres:
l.bojanowski@rada.wasilkow.pl

Miejski Ośrodek Animacji
Kultury i Sportu w Wasilkowie
poszukuje pracowników
gospodarczych:
1) pracownika gospodarczego - woźnego w świetlicy wiejskiej
w Rybnikach, umowa zlecenie, wynagrodzenie 250 zł
bru o/mc, 16 godzin pracy w miesiącu.
Szczegóły i informacje: biuro MOAK-u w Wasilkowie,
ul. Nadrzeczna 1, tel. 534885400.
2) konserwatora pomieszczeń MOAK oraz orlika w Wasilkowie
- zatrudnienie w formie 6-cio miesięcznego stażu
ﬁnansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
z umową postażową w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 etatu.
Zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń, koszenie
trawników, drobne prace naprawcze, dozór orlika.
Szczegóły i informacje: biuro MOAK-u w Wasilkowie,
ul. Nadrzeczna 1, tel. 534885400.

Zapraszamy do współpracy!
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Leśna szkoła podstawowa „Puszczyk” już otwarta!
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Pożegnanie Prezydenta
Miasta Gdańska
Pawła Adamowicza

19 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 Wasilków pożegnał tragicznie
zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Na placu przy kapliczce Jego pamięć minutą ciszy i modlitwą uczcili min.
Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, Zastępca Burmistrza Dominika
Jocz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Aleksander Zalejski,
Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Karol Krakowiecki, Radni Rady Miejskiej w Wasilkowie,
przedstawiciele jednostek Gminy i placówek oświatowych wraz z
uczniami, a także zgromadzeni mieszkańcy.

W Polsce rusza pierwsza leśna szkoła podstawowa, która może
całkowicie zmienić myślenie o systemie edukacji. Powstała
dzięki Fundacji trzy czte ry! oraz wsparciu ﬁnansowemu ﬁrmy
Budimex SA. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 12 grudnia.
Pół miliona złotych traﬁło do Fundacji trzy czte ry! – twórców
leśnej szkoły „Puszczyk”, której projekt zdobył 1. miejsce
w ramach programu społecznego Budimeksu – „Zmieniaj świat.
Budimex 50 lat”. W miejscowości Osowicze k. Białegostoku 12
grudnia odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce leśnej
szkoły z udziałem lokalnych władz, instytucji oraz prezesa
Budimeksu SA. – Dariusza Blochera. To wydarzenie
symbolicznie zamknęło obchody 50-lecia istnienia Budimeksu.
Leśna szkoła wpisuje się w ﬁlozoﬁę Budimeksu – zmieniania
świata poprzez innowacyjne projekty, wspierające rozwój
społeczności. Leśna szkoła poprzez swój koncept: kontakt
z naturą i edukację realnie wpływa na młode pokolenie.
W budowę szkoły zaangażowali się także nasi pracownicy.
Budimex w rocznicę swojego 50-lecia nie oczekiwał prezentów
tylko chciał dać prezent odważnym i młodym ludziom. Będziemy
wspierać rozwój leśnej szkoły. Gratuluję Fundacji trzy czte ry!
zwycięstwa w naszym konkursie i udowodnienia, że można, że
się da. – podsumował prezes Budimex SA. Dariusz Blocher.

terenową dla szkoły, która może być inspiracją dla placówek
w całym kraju.
Leśna szkoła „Puszczyk” zmienia model prowadzenia zajęć
lekcyjnych. Ze szkolnych ławek przenosi się na łono natury, do
lasu, tam gdzie dzieci czują się swobodnie. Zamiast dzwonka –
śpiew ptaków, zamiast odpytywania przed tablicą –
eksperymenty i doświadczenia w terenie, zamiast siedzenia
w szkolnych ławkach – ruch i przestrzeń.
Pozwólmy dzieciom się różnić i podarujmy szczęśliwe
dzieciństwo – taki cel przyświeca Fundacji trzy czte ry!. W leśnej
szkole na pierwszym miejscu są potrzeby uczniów, a nie wyniki
czy klasyﬁkacje. Dzieci są łączone w grupy w zależności od
zainteresowań i wykonywanego projektu, a nie według daty
urodzenia.
Statystycznie dzieci w tradycyjnej szkole przebywają na dworze
krócej niż… więźniowie. Twórcy leśnej szkoły chcą to zmienić.
Większość zajęć odbywa się na dworze, niezależnie od pory
roku. Dzięki kontaktowi z naturą dzieci poznają świat na żywo, w
praktyce, a nie z albumu czy ekranu komputera. Potraﬁą
zorientować się w otaczającej przestrzeni, w terenie uczą się
zaradności i samodzielnego myślenia. Dziecko, któremu da się
przestrzeń do rozwoju, podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów w bezpiecznych warunkach, w naturalny sposób
buduje poczucie własnej wartości. Radość z wchodzenia na
drzewo coraz wyżej i pokonywanie strachu, to coś, czego nie
można doświadczyć w szkolnej ławce, podkreśla Ta ana
Mindewicz-Puacz, psychoterapeuta i współtwórca programu
„Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”.
Przebywanie na powietrzu kilka godzin dziennie to sposób na
lepszą odporność, zdrowie ﬁzyczne i psychiczne. Kontakt
z naturą pomaga w rozładowaniu stresu i uwrażliwia.
Nasze dzieci bawią się i uczą na dworze, są twórcze i ciekawe
świata. Z przyjemnością obserwujemy też jak radzą sobie ze
stresem czy konﬂiktami w grupie, mówi Agnieszka Kudraszow,
jedna z pomysłodawczyń leśnej szkoły, która działa już od
września. Uczniowie do tej pory korzystali z bazy leśnego
przedszkola „Puszczyk”, ale dzięki programowi „Zmieniaj świat.
Budimex 50 lat” to się zmieniło.

Budimex w maju br. z okazji obchodów swoich 50. urodzin
ogłosił konkurs na inicjatywę społeczną, która w znaczący
sposób mogłaby wpłynąć na poprawę jakości życia lokalnej
społeczności. Do ﬁrmy traﬁło blisko 250 pomysłów. Zgłoszenia
pochodziły od fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych,
ale i oddolnych inicjatyw – ludzi, którzy są przedsiębiorczy,
kreatywni i działają na rzecz dobra wspólnego. Projekt
stworzenia infrastruktury dla pierwszej w Polsce leśnej szkoły
został wybrany przez jury z blisko 100 zgłoszeń, które spełniły
warunki regulaminowe. Projekty zgłoszone do konkursu
„Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat” zdecydowanie przerosły nasze
oczekiwania – przyznaje Cezary Łysenko, członek jury z ramienia
ﬁrmy Budimex. Było nam bardzo trudno wybrać laureatów, ale
pomogły nam w tym dobrze sprecyzowane kryteria.
Po ﬁnałowej prezentacji projektu przez jego pomysłodawców
nie mieliśmy wątpliwości, że to właśnie on zasługuje na główną
nagrodę. Wyjątkowa determinacja, pasja, zaangażowanie oraz
świetne przygotowanie merytoryczne i budżetowe jego
twórców rozwiało nasze wszelkie wątpliwości – dodaje.
Kolejnym założeniem programu „Zmieniaj świat. Budimex
50 lat” było wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji
zgłoszonego pomysłu. Zwycięzcy wzięli udział w warsztatach,
gdzie z pomocą ekspertów, projekt w myśl ﬁlozoﬁi design
thinking został rozłożony na czynniki pierwsze, a jego założenia
zoptymalizowane. I tak w dwa i pół miesiąca na skraju lasu pod
Białymstokiem stanął kompleks pawilonów stanowiący bazę

Uczniowie, na skraju Lasu Antoniuk (gmina Wasilków) mają
do dyspozycji 4 przeszklone pawilony z zapleczem i przestrzenią
do tego, aby w pełni realizować swoje pasje i zainteresowania.

Autor: Agnieszka Gasparska
Koordynator programu
„Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”
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"Odszedł długoletni działacz samorządowy, wspaniały człowiek. Jego
tragiczna śmierć, która pozostawiła pustkę w naszych sercach skłania
do reﬂeksji nad takimi wartościami jak miłość, wzajemny szacunek i
otwartość. To niesamowite, że człowiek, który poświęcił się zmienianiu
świata na lepsze robi to też gdy odchodzi" – mówił Burmistrz Wasilkowa.
W akompaniamencie "The Sound of Silence" powstało serce ze zniczy.
Mat.: Urząd Miejski w Wasilkowie
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Budowaliśmy karmniki!

W ramach ferii zimowych z MOAK-iem 25 stycznia w Sochoniach
odbyły się warsztaty tworzenia karmników dla ptaków. Zobaczcie
jakie piękne karmniki zmajstrowała młodzież!

Karnawał w Sochoniach

„Studzianki Balet”
- występ z okazji Dnia Babci i Dziadka
W Szkole Filialnej w Sochoniach jednym z najbardziej
oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń dla dzieci jest bal
karnawałowy. Kiedy w szkole zaczyna się zbiórka barwnych
balonów, wiadomo, że... czas na „wielki szkolny bal”.
Toteż 11.01 Stycznia 2019 r. Sala gimnastyczna, przystrojona
w karnawałową dekorację, na czas zabawy zamieniła się
w balową salę pełną bajkowych postaci. W takiej scenerii
o godzinie 9.00 gorące rytmy porywały do tańca piratów,
wróżki, królewny, kowbojów, koty, batmany, czarownice i po
prostu nie jestem w stanie wymienić wszystkich postaci, za jakie
przebrane były dzieci. Zabawie towarzyszyły różne konkursy, w
których każdy starał się jak tylko mógł najlepiej zaprezentować
swoje umiejętności.
W tym dniu mieliśmy również wyjątkowego gościa przybył do
nas sam Święty Mikołaj z wielkim workiem prezentów każde
dziecko otrzymało prezent Panie również okazały się być bardzo
grzeczne w tym roku w związku z tym otrzymały niespodziankę .
Wszystkim uczestnikom dopisywał znakomity humor i kondycja
ﬁzyczna.
Sił do zabawy nikomu nie brakowało, a dodatkowa radość biła
z faktu, że od poniedziałku FERIE!!!
Szkoła Filialna w Sochoniach
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z występu Zespołu Tanecznego „Studzianki Balet” podczas Dnia Babci i Dziadka
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach. Przed publicznością wystąpiła starsza i młodsza grupa
baletnic w choreograﬁi Pani Oksany Prus. Więcej zdjęć na naszym portalu.
Zdjęcia: Jarosław Prus

Kulig w Sochoniach
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W czasie imprezy poznasz:
- największy tor wyścigowy Carrera
- symulatory jazdy samochodem
- PIT STOP zmiana kół na czas
- DEVIL-CARS wynajem samochodów
na tory wyścigowe

START: 10:00
DWORNA 19, WASILKÓW. WSTĘP WOLNY!
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Rada Seniorów w Wasilkowie

15 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie odbyło się II posiedzenie Rady Seniorów
w Wasilkowie. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady
Krystyna Sakowicz, która w imieniu wszystkich członków
wręczyła kwiaty Burmistrzowi Wasilkowa Adrianowi
Łuckiewiczowi. W prowadzeniu spotkania czynny udział wziął
również Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Piotr Kisielewicz.
Na zebraniu Rady Seniorów obecni byli również: Zastępca
Burmistrza Wasilkowa Dominika Jocz, Sekretarz Gminy Zbigniew
Tochwin, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
Elżbieta Kisło, Dyrektor MOAK-u Wojciech Jan Cymbalisty oraz
Kierownik MOPS-u Anna Trochim-Sidorkiewicz.
W skład Rady Seniorów w Wasilkowie wchodzi 9-ciu członków:
przedstawicieli osób starszych oraz organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób starszych. Celem Rady jest poprawa
jakości życia Seniorów we współpracy z organami Gminy
Wasilków poprzez podejmowanie działań we wszystkich
kwes ach realizacji zadań Gminy, dotyczących bezpośrednio lub
pośrednio osób starszych.
Rada działa w szczególności w obszarach: integracji i wspierania
aktywizacji środowiska osób starszych; proﬁlaktyki i promocji
zdrowia osób starszych; przełamywania stereotypów na temat
seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu; zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób starszych; poprawy warunków
życia oraz bezpieczeństwa osób starszych; tworzenia miejskich
przestrzeni, rozwiązań architektonicznych i komunikacyjnych
przyjaznych osobom starszym.
Podczas wczorajszych obrad dyskutowano na temat planu pracy
Rady na rok 2019 oraz podjęto problemy dotyczące polityki
senioralnej w Gminie Wasilków.
W spotkaniu uczestniczyła gościnnie Pani Maria Kruk z gabinetu
rehabilitacyjnego „Reh-Med”, która opowiedziała o współpracy
przedstawicieli medycznych z różnymi grupami społecznymi
oraz o możliwościach jakie taka współpraca otwiera.
W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie dziękujemy
Radzie Seniorów oraz wszystkim uczestnikom spotkania za
zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.
Mat.: Urząd Miejski w Wasilkowie

Dzień Babci i Dziadka
w Sochoniach
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem pełnym chłodnych
dni, są takie dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na
sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć
i dziadków. W Szkole Filialnej w Sochoniach zapraszanie babć
i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na
stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci
i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń,
łez i radości.
Dnia 19 stycznia w Naszej szkole odbyła się ta wspaniała
uroczystość. Na wstępie wychowawczynie przywitały
wszystkich gości ciepłymi słowami, a szczególnie Panią Dyrektor
Annę Fidurską, która na tę uroczystość została zaproszona przez
dzieci. Wychowawczynie złożyły serdeczne życzenia wszystkim
babciom i dziadkom. Sala gimnastyczna została udekorowana
przez dzieci, panie przygotowały piękny program artystyczny.
Natomiast rodzice zadbali o przepyszny poczęstunek w tym
dniu, jak również ogromną niespodzianką okazał się tort
zrobiony przez mamę uczennicy. W większości były to
wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane
tematycznie z tymże świętem. „Kocham Cię Babciu, Kocham Cię
Dziadku!” – recytowały dzieci. Do przepięknych piosenek
akompaniował dzieciom Ksiądz Jerzy Chwiećko - Proboszcz
Paraﬁi Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach. Nie obyło się
również bez konkursów, w których uczestniczyły wnuczęta
z babciami i z dziadkami. Na zakończenie była zabawa taneczna
z udziałem wszystkich uczestników tej wspaniałej uroczystości.
Wychowawczynie klasy "I" i "0"
Bogumiła Sobieszuk i Katarzyna Wiśniewska
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Opłatek Klubu Senior+

W poniedziałek 10 grudnia 2019 r. w świetlicy przy ul. Dwornej
19 odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Senior+, w którym
uczestniczył Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, księża z
paraﬁi Przemienienia Pańskiego i Cerkwi pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie oraz zespoły
muzyczne z gminy Wasilków.
Spotkanie prowadził dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji
Kultury. Na początku odczytana została Ewangelia według
Świętego Łukasza o Narodzeniu Jezusa. Księża oraz Burmistrz
miasta wygłosili piękne przemówienia, po których wszyscy
zebrani podzielili się opłatkiem. W części artystycznej wystąpiły
zespoły „Wasilkowianie” z Wasilkowa, „Dąbrówka” z Dąbrówek,
„Malwianki” z Studzianek oraz Panie z grupy Aktywni 50+
śpiewające pod okiem Piotra Czarnieckiego, zachęcając
wszystkich do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
Pomiędzy występami, recytowane były wiersze humorystycznie
opowiadające o zwyczajnym dniu emeryta. Były też upominki,
które wręczał włodarz miasta w ramach realizacji Programu
Senior+ i jak na tradycję wigilijną przystało, zasmakować można
było barszczyku, suszu i pasztecików z kapustą i grzybami.
Redakcja

Powiatowe i wojewódzkie koncerty naszych zespołów

Wspominaliśmy Zoﬁę Kruszewską
Ogłoszenie społeczne

19 stycznia 2019 roku odbył się XX Powiatowy Przegląd
Zespołów Kolędniczych, w którym brały udział zespoły z naszej
gminy: Wasilkowianie z Wasilkowa, Dąbrówka z Dąbrówek
i Malwianki ze Studzianek.
18 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie
odbyło się spotkanie, podczas którego wspominaliśmy panią
Zoﬁę Kruszewską, nauczycielkę z Wasilkowa. Wieczorowa
pora nie była przeszkodą, niektórzy przyjechali na spotkanie
z Białegostoku. Kilka osób przyniosło ze sobą zeszyty ze
szkolnych czasów i klasowe zdjęcia, by nie pominąć
szczegółów swoich historii, spisali wspomnienia na kartach,
zachowując chronologię wydarzeń.

Przegląd odbył się w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej,
tematem którego były tradycyjne formy kolędowania
z rekwizytami np. szopką, gwiazdą itd. Publiczność brała czynny
udział podczas prezentacji zespołów, śpiewając kolędy
i pastorałki.
Profesjonalne wystąpienie umożliwiło naszym zespołom
miejsce na podium, kolejno I zajęli Wasilkowianie, a zespół
Dąbrówka III – oba zespoły zakwaliﬁkowały się na Przegląd
Wojewódzki do Hajnówki. Jest to największe wyróżnienie dla
występujących. Na zakończenie, jury uhonorowało wszystkich
pamiątkowymi dyplomami.
Jesteśmy bardzo dumni, serdecznie gratulujemy!

Nie mogłam się nadziwić, jak dobrze zachowały się im w pamięci
tytuły książek czytanych podczas sobotnich zajęć czy piosenek,
których uczyła pani Zoﬁa. Anegdot było wiele, niektóre
zabawne inne bardziej pouczające, każda z nich była początkiem
kolejnych wspomnień ze szkolnych czasów. Na twarzach gościł
uśmiech i zaduma. Pojawiały się pytania co do losów koleżanek 27 stycznia 2019 roku zespoły Wasilkowianie z Wasilkowa
i kolegów ze zdjęć, a także innych nauczycieli pracujących i Dąbrówka z Dąbrówek uczestniczyły w XXX Wojewódzkim
w tamtych czasach w Wasilkowie. Między historyjkami uczniów,
pani Stanisława Bućko opowiedziała nam jak wyglądała praca
i znajomość z panią Zoﬁą od strony prywatnej i zawodowej
(sama była nauczycielką). Opowiadała nam o relacjach
starszych stażem nauczycieli i młodszych, dopiero
rozpoczynających pracę. Zwróciła uwagę na bardzo trudne
warunki nauczania. W czasie wojny, gdy budynek szkoły pełnił
funkcję szpitala wojskowego, zajęcia odbywały się w kilku
lokalizacjach, prywatnych domach i budynkach w Wasilkowie.
Doceniając oddanie i poświęcenie uczniowie odwdzięczali się
szacunkiem i lojalnością. W ich wypowiedziach brzmiały słowa
wdzięczności za poświęcony im czas, za słowa zachęty, za trud
jaki włożyła Pani Zoﬁa w ich wychowanie.
To było bardzo szczególne i wzruszające spotkanie i gdyby Pani
Zoﬁa żyła, jestem pewna, że uroniłaby łezkę słysząc z jakim
szacunkiem wypowiadali się o Niej, jej byli uczniowie. Dziękuję
paniom Krystynie Barszczewskiej i Pani Annie Pyłkowskiej –
Woronowicz za ideę spotkania i wszystkim uczestnikom, za chęć
podzielenia się wspomnieniami o pani Zoﬁi i innych
nauczycielach sprzed lat. Jesteście Państwo żywą historią
naszego miasta, otwartymi księgami, które trzeba zgłębiać
przekazując historie dalej by pamięć o nich nie wypłowiała.
Podczas spotkania poruszona była także bardzo ważna kwes a
dotycząca grobu pani Zoﬁi, która została pochowana na
cmentarzu Miejskim w Wasilkowie. Od kilku lat byli uczniowie,
rodowici mieszkańcy naszego miasta dbają o miejsce pochówku
ukochanej nauczycielki. Grób Pani Zoﬁi jest obecnie w bardzo
złym stanie, potrzeba jest płyta i tablica nagrobkowa W niedzielę 13 stycznia 2019 roku w świetlicy przy ul. Dwornej
19 w Wasilkowie, odbył się spektakl „Pan Bóg się narodził” w
z epitaﬁum.
Na łamach gazety będziemy informować, o dalszych krokach wykonaniu Grupy Teatralnej „TRAKTOR” prowadzonej przez
jakie podejmiemy w sprawie renowacji pomników Pani Zoﬁi panią Paulinę Gugnacką.
Kruszewskiej i innych nauczycieli pochowanych na Cmentarzu
Sala była wypełniona po brzegi. Aktorzy stanęli na wysokości
Miejskim w Wasilkowie.
E.Z.

Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce. Gratulujemy
pięknych występów. Życzymy Powodzenia w kolejnych
przedsięwzięciach!
E.Z., Zdjęcia: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Brawo młodzi!

11

zadania i odegrali swoje role perfekcyjnie. Publiczność była
zachwycona, nagradzając występ gromkimi brawami. Podczas
wydarzenia gościnnie i pięknie zagrała i zaśpiewała schola
z paraﬁi w Świętej Wodzie. Gratulujemy pięknych jasełek!
E.Z.
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Poznaj I Podlaską Drużynę Harcerek „Convivera” im. św. Franciszka z Asyżu
GW: Kim jest CONVIVERA?
DH: To drużyna harcerska działająca na terenie naszego miasta.
Niewiele osób wie, że istnieje od 1996 roku. I od tego czasu
prężnie działa na rzecz Wasilkowa i jego mieszkańców. Od tylu
lat, że stała się jego nieodzowną częścią, angażuje się w różne
akcje charytatywne, jak zbiórki żywności i festyny.
GW: Cechy charakterystyczne dla Convivery?
DH: Conviverę charakteryzują zielone spódnice, kiedyś nawet
berety noszone przez jej członkinie. Każda jest uśmiechnięta,
dzięki czemu nasze miasto nabiera barw.
GW: Czym jest dla was HARCERSTWO?
DH: To po pierwsze wspaniała przygoda. Ogniska przy
akompaniamencie gitary, wyjazdy, na których nie da się nudzić,
klimatyczne gry nocne, przyjaźnie na całe życie, przygody na
łonie natury, wspaniałe wspomnienia wywołujące uśmiech na
twarzy, historie, których nie da się zapomnieć.
GW: ALE CZY TO TYLKO TYLE?
DH: No jasne, że nie. Harcerstwo otwiera oczy na ideały takie,
jak braterstwo i służba oraz na potrzeby drugiego człowieka.
Uczy odpowiedzialności, pomaga pokonać swoje słabości,
rozwija pasje. Współtworzy dobrego obywatela. Pokazuje, że
należy dbać o historię, obchodzić i uczestniczyć w świętach
narodowych.
Rozmawiała dh. Dominika Kitlas. Fot.: FB Drużyny
14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława
Rabczyńskiego w Wasilkowie odbył się Doroczny Koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Repertuar orkiestry jest
szeroki, począwszy od utworów rozrywkowych, znanych
szlagierów po utwory klasyczne, patriotyczne i liturgiczne.

Doroczny Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Poszczycić się mogą również efektowną musztrą paradną, którą
ułożyła im Pani Anna Szutko. Wasilkowska orkiestra znana jest
nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w całym
województwie podlaskim. Swoje umiejętności systematycznie
reprezentuje w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi
w Niemczech i Litwie. W czerwcu bieżącego roku brali udział
w Dniach Kultury Polskiej na Laudzie. Wspominając ich sukcesy,
pragniemy nadmienić, że dwukrotnie startowali z programem
na doﬁnansowanie orkiestry w Budżecie Obywatelskim w 2018
i 2019 roku. W obu jego edycjach uzyskali wystarczającą liczbę
głosów aby otrzymać doﬁnansowanie na instrumenty, na łączną
kwotę 105 tysięcy złotych. Dzięki podjętym działaniom udało im
się zakupić niezbędne instrumenty, wzmacniając i wzbogacając
brzmienie orkiestry.
Rozpoczynając koncert Dyrektor Szkoły Pani Lucyna Bejm
powitała wszystkich zgromadzonych gości, między innymi
burmistrza Adriana Łuckiewicza oraz zastępcę Dominikę Jocz,
dziękując za przybycie i życząc wszystkim zgromadzonym
udanego wieczoru przy dźwiękach orkiestry. Głos zabrał
również burmistrz Wasilkowa zwracając się do orkiestrantów
i mażoretek słowami:
„Jesteście chlubą naszego miasta!”
Po czym rozpoczęła się oﬁcjalna część koncertu, w której
członkinie orkiestry przedstawiły krótki rzut historyczny
przywołując w nim byłych członków oraz wydarzenia w jakich
brali udział. W niezwykłym dla nich stylu zaprezentowali
14 utworów, za które widownia nagrodziła ich owacjami na
stojąco. Na zakończenie swojego występu podziękowali byłemu
burmistrzowi Mirosławowi Bielawskiemu słowami:
„W imieniu całej społeczności orkiestry chcielibyśmy
podziękować za cztery lata współpracy. Za opiekę na orkiestrą
i formacją mażoretek. Za dbałość o jej członków, stałe
zainteresowanie i wsparcie. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc
przy zakupie instrumentów oraz strojów, przy organizacji
wyjazdów krajowych i zagranicznych. Godne reprezentowanie
Gminy Wasilków było naszym wspólnym celem, a dzięki Panu
mogliśmy ten cel realizować. Dziękujemy za życzliwość i troskę
oraz uznanie dla osiągnięć młodzieży, które motywowało nas do
pracy”.
Dołączając do podziękowań jeden z granych utworów.
Zadedykowała też kompozycję obecnemu burmistrzowi:
„… życząc satysfakcji z pełnionej funkcji i sukcesów w pracy
zawodowej w rozpoczynającej się kadencji. Panie burmistrzu,
liczymy na owocną współpracę!”
W dość oryginalny sposób podziękowali dyrygentowi Panu
Adamowi Wolańskiemu:
„Drogi Dyrygencie, w tym najważniejszym dla orkiestry dniu
w roku, chcielibyśmy Panu serdecznie podziękować za serce
jakie wkłada Pan w przygotowanie nas.
Za włosy, które dęba stają na dźwięk fałszu w najmniej
odpowiednim momencie.
Za głowę, którą buja Pan w obłokach dążąc do jak największego
wykorzystania naszego potencjału.
Za oczy, którymi widzi Pan przyszłość orkiestry, w którą Pan nie
wątpi.
Za uszy, które wyłapują każdą niedoskonałość.
Za usta, które wypowiadają słowa pociechy w momentach
największego zwątpienia.
Za barki, na których niesie Pan odpowiedzialność za liczne
grono młodych muzyków.
Za twardą rękę, która wprowadza porządek jak i motywuje do
dalszego działania.
Za brzuszek, w który mieści Pan kilogramy bigosu na występach.
Za nogi, na których godzinami stoi Pan, wkładając wszelką siłę
w doskonalenie repertuaru.
W imieniu całej społeczności orkiestrantów obecnych, jak
i byłych, chcemy z całego serca podziękować Panu za cechy te
oraz wiele innych.

Podziękowania i kwiaty, na ręce swojej instruktorki Anny Szutko
złożyły mażoretki z grupy STARS, a burmistrz Wasilkowa Adrian
Łuckiewicz obdarował wszystkich orkiestrantów i członkinie
formacji STARS upominkami.
Chcemy Panu życzyć jak największej wytrwałości i jeszcze
większej cierpliwości. Pragniemy, aby nasza wspólna, muzyczna
przyszłość przynosiła jak najwięcej owoców.”
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Następny doroczny koncert już za rok a 13 stycznia 2019
w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie odbył się
koncert kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wasilkowa.
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Pierwszy Świąteczny Zjazd Rodziny Rybników – RYBNIKI – 26 grudnia 2018
Rybnikowie z Polski i zagranicy w drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia (środa), odwiedzili wieś Rybniki aby poznać
swoich bliższych i dalszych krewnych. Przychylność Wojciecha
Cymbalistego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury
w Wasilkowie i kilka dni przygotowań wystarczyło, aby ponad
70 osób zebrało się w jednym miejscu i podzieliło opłatkiem.
Wymieniono dużo uścisków i serdecznych słów, dla wielu było
to pierwsze spotkanie z innym członkami rodziny.
Spotkanie odbyło się w budynku pięknie przystrojonej na tą
okazję dawnej wiejskiej szkoły, do którego jedni Rybnikowie
przybyli pieszo – to ci, którzy mieszkają w Rybnikach a inni
przyjechali z okolicznych miejscowości. Spora grupa zjechała
z odległych miejsc Polski ale także z zagranicy – Norwegii, Anglii,
Belgii i Niemiec.
Najstarsze żyjące pokolenie Rybników chętnie dzieliło się mało
znanymi a często zabawnymi historiami z życia rodziny.
Niewątpliwą gwiazdą spotkania była Maria (Mania) Bachurek –
najstarsza (dziś 86-letnia) z czterech córek Dominika i Apolonii,
której żywotność i poczucie humoru wzbudzały ogromne salwy
śmiechu.
Mania zapoczątkowała pisanie współczesnej historii rodziny
Rybników. Współczesnej tj. od czasu, kiedy jej ojciec, Dominik
poznał Apolonię gdzieś około 1926 roku.
„…Apolonia widziała swojego przyszłego męża tylko dwa razy
przed ślubem...”
Zarówno Dominik jak i Apolonia zostali na spotkaniu szczególnie
uhonorowani. Ich olbrzymie portrety, zdobiące jedną ze ścian
spowodowały, że niektórym z nas mocno ścisnęło się serce.
W końcu gdyby nie oni, nikogo z obecnych dzisiaj by tu nie było.
Dominik i Apolonia dochowali się 11 dzieci, z których sześcioro
ma się wciąż bardzo dobrze, 23 wnucząt, 39 prawnucząt i 21
praprawnucząt. Pięć pokoleń rodziny Rybnik to na dzień
dzisiejszy prawie 90 osób a „ostatni” nabytek to Ryszard
Dubkowicz urodzony 19 Grudnia 2018, zaledwie siedem dni
przed naszym zjazdem. I chociaż historie rodzinne okraszane
suto żartem były niezmiernie popularne, znalazło się miejsce na
wspólne śpiewanie kolęd, do których przygrywało dwóch
przesympatycznych lokalnych akordeonistów, panowie Andrzej
i Jerzy. Szczególne wrażenie zrobiły wokalne występy Michała
Barańskiego, którego barwa głosu na długo zapadnie nam
w pamięci, oraz poetycki talent Basi Bachurek, która napisała na
tą okazję wiersz o naszej rodzinie:
„Jadzia, Nadzia, Jurek, Mirek i Marysia / Będą świętowali dzisiaj
Ci najstarsi są w rodzinie / co na świecie całym słynie
Bo rodzinka dziś niemała / tu do Rybnik się zjechała
Tych najbliższych i ciotecznych / pięknych, dobrych
i serdecznych Dziś serdecznie powitamy / pięknie, że się
spotykamy
Czas Bożego Narodzenia / to kolędy i życzenia
Bo przychodzi Boże Dziecię / miłość przynieść na tym świecie
To Jezusa Urodziny / spotykają się rodziny
Łamać się opłatkiem białym / życzyć zdrowia w życiu całym
Niech i z nami tu zagości / Maria, Józef z tą miłością
I pasterze i królowie / z koronami na ich głowie Oni pokłon niski
dali / i prezenty też składali
My też szopkę szykujemy / i w Rybnikach świętujemy
Ktoś tu powie, ze Rybniki / to prawdziwy koniec świata
Ale gdzieś około lata na ten koniec się zjeżdżali / i ci więksi i ci
mali Ich świat tutaj się zaczynał / tu zaczyna się rodzina
Tu w Rybnikach ród Rybnika / wziął się z Poli, Dominika
Ich przynajmniej pamiętamy / wdzięczną o nich pamięć mamy
Z ich miłości w dawnych czasach / się zaczyna powieść nasza
Dawno temu ślub swój brali / bo rodzice tak kazali
Potem dzieci się rodziły: wpierw Nikodem, potem Mania, Tosiu,
Nadzia / potem Jadzia, Jurek, Lutek, Mirek i …Celinka / taka była
to rodzinka
Bieda była aż piszczało / jak w tej biedzie żyć się dało?
Ktoś dziś powie, że to myszy / kto jest ciekaw niech posłyszy
Pięknych przodków opowieści / pełne wzruszeń, pełne treści
Ci najstarsi wspominają / pamięć jeszcze dobrą maja
Był nad rzeczką dom drewniany / z czasem przebudowywany
Tam też wszyscy się zbierali / i godzinki tam śpiewali
Matkę Bożą przyzywając / wiarę wielką w sercu mając
Teraz w nim już ciocia Hania / mieszka lecz niestety sama
Ile dom ten widział, słyszał / gdyby mógł, to by opisał Ilu ludzi
i radości / ile on pokoleń gościł
Ile dzieci się rodziło / jak w tym domu biednie było Lecz bogaty
był miłością / zwykłą ludzką życzliwością Pracy było też niemało
/ gospodarstwo się trzymało Świnie, krowy, kurki, koń /
gospodarny był to dom I na polu i na łące /i w stodole, w deszcz
czy słońce Na podwórzu i w oborze / ile potu, o mój Boże
Co niedziela się zbierała / tam rodzinka już niemała
Dziadek już na furę woła / bo jedziemy do kościoła
Po powrotach świętowanie / i kapusty zajadanie
Na ławeczce zasiadanie / może czasem pośpiewanie…
Lecz czas płynie tak jak mknienie / świat się także bardzo zmienił
Pokolenia wyrastają / dzieci z domu rozjeżdżają / potem swoje
dzieci mają…
Wrocław i Górnicza Dąbrowa / wciąż ta sama mowa w sercach
krew rybnicka płynie / ciągle myślą o rodzinie Ci w Norwegii, ci
we Włoszech / Rybnikowe geny noszą ci są Belgii, ci zostali /
domy sobie zbudowali spoglądając raz po raz / ilu kiedyś było
nas…
Ile wzruszeń, ile wspomnień / tego nie da się zapomnieć I

dlatego się zbieramy / hołd odeszłym dziś oddamy
A nam żywym daj nasz Panie / Jak najczęstsze spotykanie
I błogosław dziś nam wszystkim / tym, co dalej, tym, co blisko
Niech nam Twoja łaska sprzyja / błogosławi nam Maryja”.
Po części oﬁcjalnej przyszedł czas na część „nieoﬁcjalną” –
wszyscy uczestnicy przynieśli na spotkanie to, co mieli
najlepszego na swoich świątecznych stołach. Były domowej
roboty wędliny i pasztety, był bigos i pierogi, były sałatki i
olbrzymia porcja domowych wypieków oraz jeszcze więcej
wspólnych śpiewów. A niektórym z nas szczęście szczególnie
dziś sprzyjało i wrócili do domu z prezentami świątecznymi, świąteczne spotkania w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
przygotowanymi przez Anitę Antoniak. Rozstaliśmy się po staną się Naszą Własną, Coroczną, Rybnikową Tradycją!
czterech cudownie spędzonych godzinach jako jedna, wielka,
rozśpiewana i szczęśliwa rodzina, obiecując sobie, że
Andrzej Antoniak
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Białostockiego Studia Piosenki Jerzego Tomzika

20 stycznia 2019 roku w Kościele Najświętszej Marii Panny w Wasilkowie po wieczornej mszy
świętej, odbył się Koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Białostockiego Studia
Piosenki Jerzego Tomzika.
Przed zgromadzoną publicznością zaśpiewało trzynastu solistów. W repertuarze zawarte były
polskie kolędy i pastorałki, między innymi: „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem”
i wszystkim dobrze znane piosenki świąteczne. Występy muzyczne przeplatane były poezją
i tekstami literackimi, które uzupełniały całość koncertu, tworząc „Opowieść Wigilijną”.
Piękne głosy i aranżacja ponownie wprawiały w świąteczny nastrój, a zgromadzeni brali czynny
udział, śpiewając i klaszcząc w rytm wybrzmiewających melodii.
Na zakończenie koncertu ks. prob. Zdzisław Karabowicz podziękował artystom i panu Jerzemu
Tomzikowi za piękny występ, wręczając pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Matki Miłosierdzia
i słodkie upominki. Do życzeń dołączył się Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury
w Wasilkowie, Wojciech Jan Cymbalisty wręczając zespołowi kwiaty i zapraszając wszystkich na
kolejny koncert w wykonaniu Białostockiego Studia Piosenki, 17 Lutego w Paraﬁi Przemienienia
Pańskiego w Wasilkowie, po wieczornej mszy świętej.
E.Z.

Praktykuj w kulturze! W MOAK-u! Trwa nabór
Zapraszamy na praktyki w Miejskim
Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie.
Wiele imprez, kilka projektów i zajęcia
rozwijające CV czekają! Praktyki
w MOAK-u - zawsze bez nudy! Nasza
oferta:
h ps://pracujwkulturze.nck.pl/praca/a
nimator-kultury-4/. Na zgłoszenia
czekamy do 24 lutego włącznie. Praktyki
są bezpłatne.

14

www.gazeta.moakwasilkow.pl

BIBLIOTEKA

GAZETA WASILKOWSKA

nr 157 zima 2019

Wyprawki trzylatkom

„Kartka Świąteczna” - wyniki konkursu

18 grudnia w gmachu Biblioteki Miejskiej w Wasilkowie,
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie
plastycznym „Kartka Świąteczna”, organizowanego przez
Miejski Ośrodek Animacji Kultury i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wasilkowie.
Celem konkursu była popularyzacja tradycji związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia, zachęcenie uczestników do
kultywowania zwyczaju obdarowywania się kartkami
okolicznościowymi oraz rozwój umiejętności plastycznych
i wrażliwości artystycznej.
Łącznie wpłynęły 193 prace w wykonaniu dzieci z przedszkoli
i szkół z Gminy Wasilków, metoda wykonania kartek była
dowolna. Jury miało przed sobą bardzo trudne zadanie, po
długich naradach wyłoniło zwycięzców. Oto oni:
KATEGORIA PRZEDSZKOLE
I miejsce -Nel Leoniuk Przedszkole Studzianki,
II miejsce -Adrian Klimowicz Przedszkole „Słoneczne”, ul. Polna,
III miejsce -Julia Mickiewicz Przedszkole Wesołe Robaczki,
Wyróżnienie -Martyna Żukowska Przedszkole „Słoneczne”
Wyróżnienie -Maja Aronowicz Przedszkole Wesołe Robaczki
KLASY 0 i I
I miejsce -Wiktoria Wiśniewska SP im. Króla Zygmunta Augusta,
II miejsce -Jakub Łostowski SP im. Króla Zygmunta Augusta,
III miejsce -Joanna Emert SP im. Króla Zygmunta Augusta,
Wyróżnienie -Zoﬁa Rysiejko SP im. Króla Zygmunta Augusta,
Wyróżnienie -Szymon Popko SP Filialna w Jurowcach

Straszny mróz?
Nie w Studziankach!

www.gazeta.moakwasilkow.pl

KLASA II-III
I miejsce -Blanka Obuchowska SP im. Króla Zygmunta Augusta,
II miejsce -Krzysztof Sadowski Szkoła Prywatna „Tekakwita”,
III miejsce -Lena Mężyńska SP im. Janusza Korczaka
w Studziankach,
Wyróżnienie - Iga Siergiej SP im. Króla Zygmunta Augusta,
Wyróżnienie - Michalina Gawryluk SP nr 1 im. ks. Wacława
Rabczyńskiego,
KLASA IV-V
I miejsce - Zuzanna Haraburda SP nr 1 im. ks. Wacława
Rabczyńskiego,
II miejsce - Paweł Jagiełło SP im. Króla Zygmunta Augusta,
III miejsce -Weronika Kasperczuk SP im. Króla Zygmunta
Augusta,
Wyróżnienie - Aleksandra Kordyńska SP im. Janusza Korczaka w
Studziankach,
Wyróżnienie - Monika Musiejuk SP nr 1 im. ks. Wacława
Rabczyńskiego,
KLASA VI-VIII
I miejsce - Emilka Pełkowska SP nr 1 im. ks. Wacława
Rabczyńskiego,
II miejsce - Luiza Sangar SP im. Króla Zygmunta Augusta,
III miejsce - Oliwia Fiedorowicz SP im. Króla Zygmunta Augusta,
Wyróżnienie -Katarzyna Radecka SP im. Króla Zygmunta
Augusta,
Wyróżnienie -Dorota Werda SP im. Króla Zygmunta Augusta.

Projekt pilotażowy "Mała Książka - Wielki Człowiek" trwa...
Dzieci, które otrzymały wyprawki, w dalszym ciągu zbierają
naklejki, aby otrzymać dyplom. Natomiast w roku 2019
wydajemy wyprawki dzieciom z rocznika 2016 - zarówno
nowym, jak i już zapisanym małym Czytelnikom! Zapraszamy
wszystkie dzieci, które w tym roku skończą 3 latka po
wyprawki czytelnicze! Wyprawki wydajemy w wasilkowskiej
bibliotece, a także w Filii Bibliotecznej w Studziankach.
Odwiedź nas już dziś!
Mat.: A.Ł Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Co słychać w naszych DKK?

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego, życzymy
owocnego rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.
GRATULUJEMY!

Baśniowe ferie
w bibliotece za nami

Na ostatnich zajęciach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci
i młodzieży w Studziankach próbowaliśmy porozmawiać
o książce Agnieszki Tyszki "Wyciskacz do łez". Próbowaliśmy,
choć nie było łatwo, bo książka, zarówno w odczuciu
klubowiczów jak i moderatorki, okazała się nadzwyczajnie
nudna!

W ramach lekcji bibliotecznej pod koniec roku spotkaliśmy się
w naszej ﬁlii w Studziankach z uczniami zerówki, aby
porozmawiać o mrozie. Dzieci doskonale wiedziały jakich
części garderoby nie powinno nam zabraknąć podczas mrozów
oraz jak dbać o siebie podczas zimy, ale czy wiedziały, że mróz
nie jedno ma oblicze?

Minione ferie w naszej bibliotece upłynęły pod znakiem
baśniowych motywów zaczerpniętych z popularnego zbioru
baśni Braci Grimm oraz Hansa Chris ana Andersena.
Było ciekawie i inspirująco.

Porozmawialiśmy również o urokach, jakie niesie ze sobą zima
i mroźna pogoda. Nowo poznane słownictwo utrwaliliśmy za
pomocą wierszyka i pantomimy, a na koniec ozdobiliśmy
papierowe czapki, szaliki i rękawiczki w oryginalne wzory,
gwiazdki i cekiny. Mróz nam już nie straszny.

Pośród atrakcji przygotowanych przez bibliotekę znalazło się
spotkanie z zawodową bajarką panią Edytą Poskrobko, zajęcia
z papierowym teatrem Kamishibai, malowanie za pomocą
rosnących farb, tworzenie karnawałowych masek weneckich
oraz baśniowy bal karnawałowy prowadzony przez animatorkę
Ewelkę-Rewelkę. Nie brakowało także zabaw integracyjnych
i ruchowych, a także zajęć plastycznych z wykorzystaniem
różnorodnych materiałów i technik.
Każdy dzień zajęć rozpoczynał się od wysłuchania baśni, które
licznie zgromadzonym dzieciom czytali pracownicy biblioteki
oraz pani dyrektor Elżbieta Kisło. Nad całością zajęć czuwała
nasza biblioteczna specjalistka ds. animacji Magdalena
Kowalczuk. Dzieci bawiły się znakomicie, a nasze statystyki po
dwóch tygodniach ferii wyraźnie wzrosły. Największą radość
bibliotekarzom sprawił jednak fakt, że niemal każdy wychodził
z biblioteki z uśmiechem na ustach i książką pod pachą.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólną zabawę!

Autor: A.Ł., Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

A.Ł., M.K., Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Nawiązując do historii zaczerpniętej z czasopisma „Świerszczyk”
dowiedzieliśmy się, że mróz potraﬁ być straszny, srogi, tęgi,
a nawet trzaskający. Brzmi przerażająco? Wyjaśniliśmy sobie,
że różne określenia mrozu są tylko przenośniami, których nie
należy traktować dosłownie i poszukaliśmy jeszcze więcej
różnych wyrazów, którymi pospolicie określa się mróz.
Bo wszystko w naszym życiu zaczyna się od słów, także przygoda
z czytaniem.

Organizujesz wydarzenie? Zapraszamy do współpracy! Przedstaw mieszkańcom gminy Twoją grupę, organizację.
Nasze łamy są otwarte na Twoje teksty, relacje, zaproszenia, chętnie odwiedzimy i zrelacjonujemy imprezę. Redakcja
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Po króciutkiej rozmowie i wniosku, że książka nam się nie
spodobała, postanowiliśmy oddać się świątecznym wariacjom
i ogłosiliśmy mini konkurs najpiękniejszą kartkę świąteczną
promującą Dyskusyjny Klub Książki. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni dyplomami i upominkami.
Oczywiście nie każda książka jest idealna. Pamiętać należy
jednak o tym, że nawet najgorsza książka w naszym
subiektywnym odczuciu, może okazać się świetną lekturą dla
kogoś innego i odwrotnie. Nie sugerujmy się tym czy książka ma
opinię „dobrej” czy „słabej”, dajmy jej szansę - po prostu weźmy
ją do ręki i przeczytajmy.
Z powodu wielkiej zamieci i potężnych opadów śniegu, które
nawiedziły Wasilków 15 stycznia 2019 r. spotkanie
wasilkowskiej grupy DKK odbyło się w szkolnej świetlicy, gdyż
niemal niemożliwym było dotarcie dzieci do biblioteki.
„Moja babcia gra na trąbie” Wandy Chotomskiej było
opowiadaniem przewodnim naszych rozmów o książkach,
dziadkach i babciach. Dbając o lokalnych twórców nie
omieszkaliśmy omówić również krótkiego, rymowanego,
niezwykle ciepłego i przyjemnego dla ucha opowiadania
pisanego wierszem „Kotek w autobusie” Katarzyny JanowiczTimoﬁejew, które uczestnicy DKK przeczytali sami. Dzieci
stworzyły też mapę skojarzeń dotyczącą babć i dziadków, a także
wykonały dla nich oryginalne świeczniki z małych słoiczków.
A.Ł., M.K., Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
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Ferie Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta
„Kto w ferie w szkole zostaje, ten się nudzie nie poddaje” z takim założeniem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla
Zygmunta Augusta wzięli udział w szkolnym zimowisku.
Tradycyjnie zimowisko w naszej szkole spotkało się z dużym
zainteresowaniem uczniów. Podczas jego trwania każdy znalazł
coś dla siebie.
Dzięki warsztatom malarsko-modelarskim z Pomysłową Kredką
uczniowie stworzyli własnoręcznie pomalowane ﬁgurki.
Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu pozwoliło
przenieść się w zamierzchłe czasy Johannesa Gutenberga i jego
następców. Każdy miał okazję m.in. zrobić papier czerpany i,
używając niemałej siły, wydrukować stronę księgi.
Tematy historyczne bardzo przypadły dzieciom do gustu,
dlatego kolejnym punktem programu była wizyta w Centrum
Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Zorganizowane tam
wspólne gry i zabawy nie tylko przybliżyły postać twórcy języka
esperanto, ale też historię Białegostoku.
Nie lada gratką było spotkanie z rysownikiem Szymonem
Telukiem, który pokazał sztukę rysowania komiksów i karykatur.
Pod jego artystycznym okiem każda narysowana księżniczka
mogła mieć haczykowaty nos, a książę łysinę i wyłupiaste oczy.
Atrakcje czekały też na miłośników ﬁlmów i dobrej książki.
Uczestnicy zimowiska świetnie się bawili podczas seansu ﬁlmu
,,Ralph Demolka w internecie".
Wrażeń również nie brakowało na spotkaniu w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, gdzie dzieci wysłuchały fantastycznej
baśni i stworzyły własne chatki Baby Jagi.
Nie zabrakło rozrywek, podczas których uczniowie mogli
wykazać się kreatywnością i dać upust swojej fantazji: tworzyli
bajkowe postaci z materiałów recyklingowych, przebierali się za
najróżniejsze stwory, a nawet przygotowywali choreograﬁę
i kręcili teledysk.
W dobrym towarzystwie czas upłynął błyskawicznie. Zimowisko
przeszło do historii, ale pozytywna energia, wrażenia
i doświadczenia pozostały. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za wspaniałą zabawę.
Autor: Iwona Fedyk,
Szkoła Podstawowa
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Rodzinny Karnawałowy
Bal Przebierańców

Spotkanie opłatkowe
w Jurowcach

Zabawa karnawałowa
w „Jedynce”

Klasa IV i V bawiła się podczas zabawy karnawałowej
zorganizowanej przez mały samorząd oraz Radę Rodziców.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w świetlicy wiejskiej
działającej przy MOAK-u i Remizie Strażackiej w Jurowcach
W ramach Ferii z MOAK- iem w sobotę 26 stycznia w Rybnikach odbył
spotkała się cała społeczność szkolna Szkoły Filialnej
się Rodzinny Karnawałowy Bal Przebierańców.
w Jurowcach oraz Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Dom”.
Na to wydarzenie przybyło wiele postaci ze współczesnych, ale także
tradycyjnych bajek między innymi: księżniczki, Pidżamersi, wróżki, złota
rybka, wilk, Pszczółka Maja oraz wiele innych bohaterów bajek. Przy
muzyce dyskotekowej świetnie bawili się zarówno mali i duzi, brali
udział w licznych konkursach tanecznych oraz zręcznościowych.
Na wszystkich uczestników konkursów czekały słodkie nagrody
ufundowane przez Dyrektora MOAK w Wasilkowie, za co serdecznie
dziękujemy. W przerwach można było zregenerować siły kosztując
smakołyki przyniesione przez uczestników balu oraz przygotowane
dzięki współpracy z ośrodkiem kultury w Wasilkowie. To było wspaniałe
popołudnie.
A.P.

Podczas spotkania miło było nam gościć Burmistrza Wasilkowa
pana Adriana Łuckiewicza, ks. Jerzego Marcina Sokołowskiego –
Proboszcza Paraﬁi Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach,
Dyrektor Przedszkola panią Joannę Broniszewską – Hyży,
Wicedyrektor Przedszkola panią Bożenę Stasiełuk, pana
Wojciecha Cymbalistego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Animacji Kultury w Wasilkowie, pana Janusza Kozłowskiego
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Adama
Borowskiego Sołtysa wsi Sielachowskie Osowicze oraz pana
Jacka Kolesińskiego – Sołtysa wsi Rybniki.
Uczniowie i przedszkolaki wraz z rodzicami, nauczyciele,
pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia
i podzielili się opłatkiem. Nie zabrakło również części
artystycznej. Spotkanie rozpoczęło się Jasełkami w wykonaniu
grupy teatralnej „TRAKTOR” działającej przy Miejskim Ośrodku
Animacji Kultury w Wasilkowie. Następnie przedszkolaki
z Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Dom” oraz uczniowie Szkoły
Filialnej w Jurowcach zaśpiewali kolędy i pastorałki dla
wszystkich zgromadzonych gości. Część artystyczną zakończył
świąteczny pokaz taneczny zumby wykonany przez naszych
wychowanków.
Nie zabrakło również świątecznego poczęstunku. Zapach
przepysznych ciast, ciasteczek, owoców oraz pierników
przygotowanych przez rodziców naszych podopiecznych długo
unosił się w powietrzu.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a rodzicom za
pomoc w organizacji tegorocznego wspólnego kolędowania.
Mat.: Szkoła Filialna w Jurowcach
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Uczniowie wzięli udział w pięćdziesiąte, w której szukali haseł
ukrytych po całej szkole, a następnie dopasowywali pytania
i odpowiedzi, świetnie bawili się tańcząc wymyślone ﬁgury oraz
wspólnie naśladując postacie z gry „Fortnite”. W przerwach
posilali się pizzą oraz lodami oraz gasili pragnienie napojami.
Autor: AP
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„Antypirat” gościem VII b
8 stycznia br. klasa VII b miała niezwykłą lekcję – połączenie
ﬁlmu akcji, dokumentu przyrodniczo-podróżniczego
i romantycznej opowieści o walce dobra ze złem. Wszystko za
sprawą pana Roberta Paleckiego – współczesnego
„antypirata”, ochraniającego statki przed atakami.
Gość opowiadał o swojej pracy, wyposażeniu, rejsach i akcjach,
w których uczestniczył. Pokazywał slajdy z egzotycznych miejsc.
Lekcja minęła nie wiadomo kiedy, a na koniec zostało jeszcze
wiele pytań do zadania. Uczniowie byli ciekawi np. jak można
zostać członkiem ochrony statku i czy nie przeszkadza temu
choroba morska.
Pan Polecki chętnie odpowiadał na pytania i z pewnością byłoby
ich więcej, gdyby nie gimnazjaliści czekający za progiem na
lekcję ﬁzyki.
Spotkanie zaaranżował swojej klasie wychowawca – pan Jerzy
Zielinko w ramach doradztwa zawodowego. W czwartek odbyło
się kolejne – tym razem w kl. 3f gimnazjum, której
wychowawczynią jest pani Barbara Nowicka.
Okazało się, że dziś też można spełnić dziecięce marzenie
o walce z piratami i w dodatku uczynić z tego zawód.
Mat.: SP nr 1

Dobry zawód – fajne życie
7 grudnia br. klasa III d pojechała, aby odwiedzić Zespół Szkół
Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Celem wyjazdu
było zapoznanie się z pracą szkoły oraz możliwościami, jakie
oferuje. Już na samym początku zostaliśmy bardzo ciepło
przyjęci. Starsi koledzy opowiedzieli nam o atmosferze szkoły
oraz nauczycielach, przedstawiono nam także wszystkie
proﬁle, osiągnięcia uczniów oraz inne zalety placówki.
Zostaliśmy także oprowadzeni po budynku, mieliśmy też
możliwość odwiedzenia internatu.
Gdy zaspokoiliśmy głód wiedzy, zaproponowano nam wycieczkę
na Stadion Miejski w Białymstoku, aby przedstawić nam
perspektywy pracy po ukończeniu technikum. Zwiedziliśmy
wszystkie zakątki tego obiektu sportowego, np. szatnie
zawodników. Na koniec uczestniczyliśmy w konferencji
z udziałem osób zarządzających stadionem.
Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem, ponieważ nie
spodziewaliśmy się takiego przyjęcia oraz wręcz ogromnego
zaangażowania organizatorów. Wyjazd uważamy za udany
i jesteśmy wdzięczni za możliwość uczestnictwa w nim.
Autor: Uczennica kl. 3d
„Dobry zawód – fajne życie” to projekt, w którym uczestniczy
nasza szkoła, a jednocześnie prawda, z którą nie sposób się nie
zgodzić. Wybór kierunku jest bardzo trudny, zwłaszcza w wieku
15-16 lat. Dlatego staramy się go uczniom choć trochę ułatwić

poprzez spotkania z doradcami zawodowymi (panią Joanną
Sobolewską i Ewą Durdą), planowanie ścieżki kształcenia
i poznawanie plusów i minusów różnych opcji. Służyć temu ma
m.in. zapoznanie z zawodami i ofertą kształcenia. 12 grudnia
klasa 3b wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Szwabowicz
wzięła udział w prezentacji zawodów związanych z szeroko
pojętym żywieniem – od kucharza po dietetyka i restauratora.
W tym celu udali się do Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku, zapoznali się z jego ofertą, zwiedzili warsztaty.
Dowiedzieli się też np., na czym polega praca barmana.
Odwiedzili także restaurację, gdzie zastali poczęstunek
i otrzymali wiele nowych ciekawych informacji na temat pracy
w niej. Wyjazd był bardzo udany, dał uczniom możliwość
przyjrzenia się z bliska różnym zawodom, może nawet zachęcił
do wybrania ich w przyszłości.
Mat.: SP nr 1

Liderki Społeczności Lokalnej
W dniach 11-13.01.2019 uczennice naszej szkoły uczestniczyły
w warsztatach w Barszczewie w ramach projektu Akademia
Liderów Społeczności Lokalnej ﬁnansowanego przez FIO.
Dziewczyny z klasy 3e gimnazjum identyﬁkowały potrzeby
lokalnej społeczności, ustalały cechy lidera, wplatając
je w krótkie przedstawienie oraz poznawały tajniki
autoprezentacji.
W ramach warsztatów Amelia, Patrycja, Zuzia i Milena zostały
nagrane przez dziennikarkę i mogły zobaczyć oraz ocenić swoją
autoprezentację.
Autor: A.P.

Piżama party

Samorząd pomaga!
Co wiemy o smogu?
Rozmowy przy wspólnym stole

Piżama party w szkole? Czemu nie! Chętni uczniowie klas IV i V
korzystali z możliwości dodatkowego dnia bez mundurka
i przyszli do szkoły ulubionych piżamach, kombinezonach
i kapciach.

Co wiemy o smogu? Z czym nam się kojarzy? Jak bardzo
szkodzi? Co możemy zrobić, żeby zadbać o nasze środowisko?
Te i inne pytania padły podczas kolejnego już spotkania
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie. Oczywiście
pojawiły się także odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się na przykład,
że smog jest przyczyną śmierci ok. 40. 000 ludzi w Polsce
rocznie. Poza tym doszliśmy do wniosku, że wszyscy w jakiś
sposób przyczyniamy się do tego zjawiska, wszyscy zatem
możemy zrobić coś, by jednak zadbać o nasze środowisko.
Chyba, że ktoś nie potrzebuje oddychać!
Atmosfera, mimo trudnego tematu była bardzo przyjazna
i luźna. Stali bywalcy po trzech spotkaniach czują się już
w bibliotece jak w domu. Nowi rozmówcy szybko przystosowali
się do panujących zasad i aktywnie wzięli udział w dyskusji.
„Rozmowy przy wspólnym stole” przynoszą wszystkim wiele
satysfakcji i co raz lepiej spełniają swoje zadanie.
Mat.: SP nr 1

Uczniowie z małego samorządu
uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr
1 w Wasilkowie zorganizowali akcję
„Mikołajki dla Samiry”, podczas której
sprzedawali ciasto, a dochód
przeznaczyli na leczenie chorej na
neuroblastomę dziewczynki.
Uczennice z klasy IVb, IVc, Vb i Vc zebrały
272 zł. Pieniądze zostały wpłacone na
portal zbiórkow y Się Pomaga
z przeznaczeniem na Samirę.
Mat.: SP nr 1
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Z wizytą w Fabryce Wyrobów Runowych

BIRUNA S.A.

Młodociani pracownicy realizujący przyuczenie do zawodu krawiec i murarz na
warsztatach szkoleniowych w OSiW w Wasilkowie, w klasie III gimnazjum
rozpoczęli już swoją wędrówkę na drodze kariery zawodowej. W dniu 23
listopada br. młodociani pracownicy odwiedzili Fabrykę Wyrobów Runowych
BIRUNA S.A. Rodowód Fabryki sięga roku 1895.
Dzięki uprzejmości Pani Jolanty Bartczak – kierownik produkcji, uczestnicy
wyprawy mogli zwiedzić fabrykę. Największe wrażenie zrobiły ogromne urządzenia
do produkcji dzianiny polarowej, cały proces technologiczny i różnorodność jej
wytwarzania.
W fabryce działa wiele komórek, gdzie pracują specjaliści z różnych branż. Młodzież
zatrzymała się na dłużej w hali wyrobów gotowych i przyjrzała się dokładniej pracy
podczas konfekcjonowania, czyli składania, metkowania i ostatecznego pakowania
gotowego produktu, sami również uczestniczyli w pakowaniu towaru. Gotowe
koce traﬁają m.in. do IKEA.
Wizyta w fabryce z pewnością daje młodym ludziom pewien obraz możliwości na
potencjalne zatrudnienie. Czy znaleźli tam przyszły zawód, pracę, którą będą chcieli
wykonywać? Nie wiadomo. Ważne, że mają większą wiedzę, która z pewnością
pomoże im w tym wyborze. Na pamiątkę wizyty w Fabryce BIRUNA wszyscy
uczestnicy otrzymali koce polarowe.
Autor tekstu, zdjęć: Anna Łukaszuk
– kierownik warsztatów szkoleniowych OSiW

100 rocznica uzyskania praw wyborczych dla kobiet w Polsce

W związku z przypadającą 100 rocznicą uzyskania praw wyborczych dla kobiet w Polsce, uczestniczki płci
pięknej Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie dumnie uczciły tą datę. Wszystkie młode kobiety
mieszkające w naszym ośrodku, zapoznały się z historią i przebiegu starań o prawa wyborcze w Polsce, ale też
i na świecie.
W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu suwerenności w 1918 roku, dekretem Tymczasowego
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego stanowił, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci”. Ciekawostką
było to, iż do dnia dzisiejszego w kraju Brunei jest brak praw wyborczych dla kobiet, a w Libanie kobiety mają
ograniczone prawa wyborcze.
Autor tekstu/Fot.: Magdalena Dubaniewicz-Kiełczyńska – wychowawca OSiW OHP
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Zapraszamy na zimową edycję turniejów sportowych:

Wasilkowskie „sroki”

To co lubimy najbardziej to nowe pomysły! Szczególnie jeśli ich urzeczywistnianie
daje tyle radości. Wasilkowskie „sroki” mają szerokie pole do popisu, ponieważ od
października 2018 roku w OSiW OHP w Wasilkowie zaczęło funkcjonować nowe
koło zainteresowań „Plastyka użytkowa - warsztaty tworzenia biżuterii”, którym
opiekuje się p. Marzena Adamiuk.
To kolejna ciekawa propozycja spędzania wolnego czasu dla uczestników OSiW OHP
w Wasilkowie, która jest świetną okazją do realizowania swoich autorskich,
twórczych i kreatywnych pomysłów. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na
warsztatach fryzjerskich i są doskonałą odskocznią od codziennych zajęć, ale przede
wszystkim to idealna sposobność, żeby czerpać satysfakcję z realizacji własnych
inspiracji.
Efekty zachwycają! Prace można obejrzeć galerii „Nitka z pętelką”
(opiekun p. Marta Hakało).
Autor/zdjęcia: Marzena Adamiuk
- instruktor na warsztatach szkoleniowych OSiW OHP w Wasilkowie

Nietypowe spotkanie Szlachetna Paczka
wigilijne w Ośrodku
Maraton Pisania Listów

Godzina Kodowania

W tym roku spotkanie wigilijne
w Ośrodku miało zupełnie odmienny
charakter. Przy wigilijnym stole spotkała
się młodzież, pracownicy Ośrodka, osoby
bezdomne, samotne i potrzebujące
wsparcia, podopieczni MOPS
w Wasilkowie. Uroczystość odbyła się na
zewnątrz, pod namiotami i została
zorganizowana przez OSiW, MOPS
Wasilków i Fundację „Zdrowe Miasto”.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
był inicjatorem udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Szlachetna
Paczka 2018”. Spis potrzebujących
w tegorocznej Szlachetnej Paczce
dostępny był na stronie internetowej,
w te n s p o s ó b zo sta ł a w y b ra n a
ko n k ret n a ro d z i n a m i e sz ka j ą ca
nieopodal Białegostoku. Ich list do
ś w. M i ko ł a j a – zaw i e ra ł b a rd zo
prozaiczne rzeczy – mąkę, cukier, środki
Swoją obecnością spotkanie zaszczycił czystości.
burmistrz Wasilkowa – Adrian Łuckiewicz
oraz ks. Zdzisław Karabowicz. Wigilijne W pomoc zaangażowało się kilkanaście
potrawy zasponsorowane zostały przez o s ó b , k t ó r e w s p ó l n y m i s i ł a m i
znane białostockie restauracje m.in. Trzy skompletowały potrzebne rzeczy.
po trzy, Mocart, Majątek Howieny, Wielkie serce i duże zaangażowanie
Arsenał, Lipcowy Ogród. Uroczystość wykazali m.in. pracownicy Zielonej Linii i
miała charakter niezw ykle ciepły, ECAM-u.
rodzinny. Goście łamali się opłatkiem,
ś p i e w a l i w s p ó l n i e ko l ę d y – p r z y Po skompletowaniu potrzebnych rzeczy
akompaniamencie duetu gitarowego – k tó re zo sta ł y p o s e g re g o wa n e
A d a m a R o m a n o w a R o m a n o w i c z a i spakowane – pracownicy Ośrodka
i Grzegorza Kowalewskiego. Młodzież przekazali je osobiście wybranej
z Ośrodka przygotowała też krótką część rodzinie. To było bardzo wzruszające
artystyczną.
spotkanie. Taka akcja pozwala wierzyć,
Wigilijne spotkanie – chociaż mroźne że istnieją wciąż ludzie ze szlachetnymi
i śnieżne – było okazją do ciepłej integracji sercami.
wielu środowisk. Było też okazją do
uwrażliwienia młodych ludzi na potrzeby
innych osób.
Autor/ zdjęcia: Małgorzata Jarczewska
Autor/ zdjęcia: Małgorzata Jarczewska –
– kierownik OSiW OHP
kierownik OSiW OHP

W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława
Rabczyńskiego, jak co roku, zorganizowany został
Maraton Pisania Listów Amnesty Interna onal.
7 grudnia każdy, kto chciał pomóc w słusznej
spawie, mógł przyjść do czytelni lub świetlicy
i wyrazić swój głos, pisząc listy w obronie
prześladowanych kobiet z całego świata.

Tydzień Edukacji Informatycznej, a wraz z nim
Godzina Kodowania to największa inicjatywa
edukacyjna w historii, adresowana do uczniów,
nauczycieli i innych osób z całego świata.

Cieszy się ona dużą popularnością również w Polsce,
a Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława
Mat.: SP nr 1 Rabczyńskiego znalazła się wśród 202 450
organizatorów wydarzeń na świecie i 1153 w Polsce.
Mimo tak dużej liczby zarejestrowanych, nasza szkoła
jest widoczna na mapie.
Kodowali szczególnie uczniowie kl. 4, 5, 7 i 8. Tym
razem wraz z Godziną Kodowania zaprosiliśmy ich
m.in. na Dance Party i choć nie wszyscy radzą sobie
świetnie na parkiecie – kodowanie opanowali już
całkiem nieźle.
M.K.

Dziękujemy!
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Od marca więcej sportu na orliku w Wasilkowie! Po raz drugi z rzędu MOAK zdobył grant Fundacji
Orły Sportu z programu Lokalny Animator Sportu. Wiosną zostaną wymienione siatki
piłkochwytów oraz zostanie poddana konserwacji murawa. Dziękujemy Orłom Sportu za
wsparcie i już dziś zapraszamy na nowy, wzmożony, sezon zajęć!
reklama

Przegląd wydarzeń w tenisie stołowym
W „Gazecie Wasilkowskiej” nr 156 opisałem 5 kolejek gier w II turnieju X Edycji w Tenisie
Stołowym pod patronatem Białostockiej Ligii Sportu. W szóstej kolejce graliśmy z KTS
I Wysokie Mazowieckie, której zawodnicy jeszcze w miesiącu maju 2018 roku grali
z powodzeniem w II lidze Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego i w naszej
lidze amatorskiej nie zaliczyli porażki.
W starciu dwóch debli ponieśliśmy dwie porażki choć jeden przegraliśmy 3:2 w setach przy
prowadzeniu 2:0. Pierwsze par e czterech spotkań indywidualnych, zakończyły się wynikiem
1:3 dla przeciwników. Takim samym wynikiem 1:3 zakończyły się 4 tury i par e wynikiem 1:3.
Tym samym przegraliśmy ostatnie 4 par e i całe spotkanie 3:11. Na wyróżnienie zasługuje
M. Łukaszuk, który wygrał jako jedyny w tym cyklu rozgrywek z J. Włostowskim. Pozostałe
punkty dla MOAK-u zdobył P. Szeparowicz i drugi punkt M.Łukaszuk.
W siódmej kolejce graliśmy z drużyną o niższych umiejętnościach pod nazwą „Leszek Team”.
Mecz wygraliśmy 14:0 tracąc tylko trzy sety, a wygrywając 42. Punkty dla MOAK-u zdobyli
Łukaszuk, Morzy i Szeparowicz po 3,5 pkt, K. Popławski 2,5 pkt oraz 1 pkt K. Drozdowski.
W rankingu indywidualnym na 44 ocenianych zawodnicy MOAK-u wywalczyli miejsca:
V - Cz. Morzy,
VI - M. Łukaszuk,
X - K. Popławskii,
XI - K. Drozdowski,
XIX - P. Szeparowicz
Na 32 deble Łukaszuk i Morzy wywalczyli III miejsce,
Popławski i Szeparowicz VI i Popławski, Drozdowski X.
Ostatecznie drużyna wywalczyła III miejsce na osiem drużyn startujących w I lidze
amatorskiej , należy nadmienić iż startowała również II liga z ośmioma zespołami.
Wyniki II Grand Prix – Podlasie w tenisie stołowym sezon 2018-2019 z 9.12.2018 r.
W kategorii mężczyzn 40-60 lat startowało 32 zawodników, w śród nich czterech
występujących w drużynie MOAK Wasilków występującej w I lidze amatorskiej.
I miejsce M. Łukaszuk,
IV miejsce Cz. Morzy,
VI miejsce K. Popławski
XXII-XXIII miejsca P. Szeparowicz.
Były też kategorie do 40 lat i powyżej 60 lat.
Klasyﬁkacja po II Grand Prix Podlasia w kat. 40-60 lat:

Na zdjęciach powyżej i poniżej:
8 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowania X edycji Białostockiej Ligi Sportu m.in.
w tenisie stołowym . Drużyna ADLER AGRO MOAK WASILKÓW wywalczyła III miejsce w I lidze,
otrzymując okazały puchar i nagrody w postaci okładzin dla wszystkich zawodników. Zdjęcie przy
stole zawodników i pucharów. Drozdowski Krzysztof i Łukaszuk Mirosław wywalczyli I miejsce
w deblu. Zdjęcie z wręczenia pucharów i nagród na głównej scenie.

II miejsce M. Łukaszuk,
IV miejsce Cz. Morzy,
IV miejsce K. Popławski.
Kolejny turniej odbędzie się w marcu 2019 roku.
15.12.2018 r. w Białobrzegach odbył się IX Memoriał im. M. Kasjanowicza w tenisie
stołowym, w którym startowało 38 zawodników, wśród nich dwóch z MOAK Wasilków.
V miejsce zajął Cz. Morzy, XIII-XVI miejsca K. Popławski
29.12.2018 r. odbył się Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego „Gwiazdka 2018”.
W zawodach rywalizowały dzieci urodzone w 2010 r. i młodsze , rocznik 2008-2009 r. i 20072005 r. W grupie najstarszej startowało 16 zawodników, w tym pięciu z Wasilkowa.
O. Kotowicz wywalczył V miejsce, P. Mierzejewski VIII, natomiast K. Kuźma, J. Dąbrowski i A.
Burzyński w przedziale IX-XVI.
28 stycznia 2019 roku rozpoczęły się zapisy do XI Edycji Turnieju Tenisa Stołowego Ligii
Amatorskiej w ramach Białostockiej Ligii Sportu. Zapisy trwają do 17 lutego 2019 r. Początek
rozgrywek zaplanowano na 17 lutego, drużyna ADLER AGRO MOAK Wasilków będzie brała
w nim udział.
Autor: Instruktor Tenisa Stołowego E. Zawadzki
SPROSTOWANIE
W numerze 156 „Gazety Wasilkowskiej” w rubryce Kroniki policyjne na stronie 21 została
zamieszczona nieprawdziwa informacja dotycząca zdarzenia z dnia 5 listopada 2018 roku w
Ośrodku OSiW OHP w Wasilkowie. Nieprawdą jest wskazane miejsce zdarzenia, to jest w Szkole,
zdarzenie miało miejsce na terenie Internatu Ośrodka OSiW OHP w Wasilkowie. Redakcja
przeprasza Szkołę OSiW OHP w Wasilkowie za podanie nieprawidłowej informacji.
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Zebranie Sprawozdawcze
W dniu 25.11.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Wasilkowie odbyło się zebranie sprawozdawcze
członków naszego koła. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel
Prezydium Z.O.PZW w Białymstoku kolega Lech Zabłocki.
Dokonano podsumowania i oceny pracy obecnego Zarządu oraz
działalności naszego koła w mijającym 2018 roku. Jak co roku
prezes koła pan W. Bogusłowicz dokonał dekoracji najlepszych
wędkarzy reprezentujących Koło w zawodach okręgowych
i krajowych.
„Statuetki Zawodnika Roku 2018”
Koła PZW w Wasilkowie otrzymali:
Wojciech Sokołowski – wędkarstwo spławikowe
Rafał Obolewicz – wędkarstwo „feederowe” gruntowe
Dariusz Kulesza – wędkarstwo spinningowe
Kornelia Halicka, Szymon Malewicki i Patryk Żakowski –
wędkarstwo rzutowe
Odznaki „Wzorowego Młodego Wędkarza” wręczono:
Izabeli i Korneli Chodziutko oraz Szymonowi Malickiemu.
W dyskusji poruszono tematy między innymi wędkowania
i zagospodarowania naszych wód. Postulowano o wzmocnienie
nadzoru nad wędkowaniem na akwenie Zalewu Siemianówka
oraz zatwierdzono plan pracy i preliminarz budżetowy naszego
koła na rok 2019.

Wędkarska Wigilia 2018
23 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe naszej
społeczności wędkarskiej zorganizowane przez Koło PZW
w Wasilkowie. Tradycyjnie na cyplu za mostem, przy wędkarskim
ognisku śpiewano kolędy, składano sobie życzenia świątecznonoworoczne oraz oﬁcjalnie „ułaskawiono karpia”. W ceremonii
uczestniczyła Zastępca Burmistrza Wasilkowa Dominika Jocz
oraz ks. Kamil Snarski.
Mat.: Zarząd Koła PZW w Wasilkowie

XIII Otwarty Turniej
Wędkarstwa Rzutowego
„Tarcza 2018”
Turniej rozegranego w dniu 29.12.2018 roku w sali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego
w Wasilkowie. Organizatorem tej imprezy był Zarząd Koła PZW
w Wasilkowie przy współudziale Komisji do spraw Młodzieży
przy Z.O. PZW w Białymstoku i Dyrekcji SP nr 1. Funkcję sędziego
głównego zawodów sprawował kolega Andrzej Białołus,
zastępcą i gospodarzem zawodów był Wojciech Bogusłowicz,
a funkcję sekretarza pełnił Janusz Stępniak.
Sędziami w turnieju byli: Kazimierz Kmita, Kornelia Halicka,
Patryk Żakowski oraz Mirosław Paszkowski.
W zawodach wystartowało 27 zawodników w sześciu
kategoriach wiekowych, uczestnicząc w konkurencjach trójboju
rzutowego, tj. spinning cel, spinning sprawnościowy, konkurs
sprawnościowy z piłeczkami.
Oto wyniki:
Kadet początkujący:
I miejsce Julian Klimiuk 164 pkt – Wasilków
II miejsce Mateusz Słowikowski 161 pkt – „Okoń” Białystok
III miejsce Alex Kuklicz 157 pkt – Sokółka
Kadetka początkująca:
I miejsce Klaudia Kropiwnicka 177 pkt – Wasilków
II miejsce Anna Janowska 138 pkt Supraśl
III miejsce Marta Łapińska 114 pkt – Wasilków
Kadet:
I miejsce Adam Niki uk 278 pkt – Supraśl
II miejsce Miłosz Świtecki 225 pkt – Supraśl
III miejsce Paweł Biernacki 211 pkt – Wasilków
Juniorka:
I miejsce Kornelia Chodziutko 178 pkt – Wasilków
II miejsce Izabela Chodziutko 142 pkt – Wasilków
Junior:
I miejsce Filip Świtecki 322 pkt – Supraśl
II miejsce Marcel Sienkiewicz 300 pkt – Supraśl
III miejsce Szymon Protassewicz 275 pkt – Supraśl
Kadra:
I miejsce Patryk Żakowski 186 pkt (dwubój) – Wasilków
II miejsce Kornelia Halicka 184 pkt (dwubój) – Wasilków
III miejsce Kamila Stankiewicz 172 pkt (dwubój) + 192 pkt piłeczki
– Hajnówka
IV miejsce Ireneusz Paszkowski 170 pkt (dwubój) + 170 piłeczki –
Łapy
V miejsce Szymon Malewicki 120 pkt (dwubój) – Wasilków
Zgodnie z harmonogramem godzinie 13:00 rozpoczęła się
uroczystość zakończenia turnieju. Dekoracji zawodników
dokonali zaproszeni goście – Burmistrz Wasilkowa Adrian
Łuckiewicz, Dyrektor SP nr 1 Lucyna Bejm oraz Dyrektor MOAK- u
Wojciech Jan Cymbalisty. Trójka najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach została uhonorowana pucharami,
dyplomami i nagrodami rzeczowymi (sprzęt turystyczny).
Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali od organizatorów torby
pełne upominków i słodyczy. Galę zakończenia turnieju
uświetniła nam sekcja instrumentalna członków Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Wasilkowa, której serdecznie dziękujemy.
Zarząd naszego koła podsumowując działalność sekcji rzutowej
podziękował również sponsorom i darczyńcom wspierającym
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naszą pracę z młodzieżą, za ich wkład i zaangażowanie.
Prezes Koła PZW w Wasilkowie uhonorował pamiątkowymi
statuetkami Burmistrza Wasilkowa, Dyrekcję SP nr 1
w Wasilkowie, Dyrektora MOAK-u , Dyrekcję Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wasilkowie ,oraz Kazimierza Kmitę
i Cezarego Dzienisa. Ponadto okolicznościowe statuetki
otrzymali przedstawiciele ﬁrm: „Łys-Tech”, sklepów „Chorten”
z Wasilkowa, ﬁrmy „F.Z.U.H” W. Sawińskiego oraz pizzerii
„U Rafalskiego”.
Mat.: Zarząd Koła

Halowy Turniej
o Puchar „Orlątka”
W dniu 2. 02. 2019 r., w hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Supraślu odbył się Halowy Turniej o Puchar „Orlątka”
w wędkarstwie rzutowym. W zawodach startowały dzieci
i młodzież z kół PZW naszego okręgu (19 zawodników).
Nasze koło reprezentowało 7 zawodników, wszyscy uplasowali
się na podium.
Zwycięzcy w trójboju rzutowym:
Kategoria kadet początkujący:
I miejsce 8 letni Julian Klimiuk
Kategoria kadet:
II miejsce Paweł Biernacki
III miejsce Gabriel Wasilewski
Kategoria juniorek:
II miejsce Kornelia Chodziutko
III miejsce Izabela Chodziutko
Kategoria junior:
I miejsce Szymon Malewicki
II miejsce Patryk Biernacki
Gratulujemy!
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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

Treningi tenisa stołowego:
Jurowce - wtorki 17.00-19.00
Wasilków:
SP Nr 1 - czwartki 17:00-19:00
SP Zygmunta Augusta
- wtorki i czwartki 18:00-20:00
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Fitness w Sochoniach

Gimnastyka relaksacyjna dla pań:
wtorki i czwartki 19:00-20:00 /20 zł mc/
Pilates: środy 19:00-20:00 /10 zł mc/
Zapraszamy!
Zajęcia odbywają się w Szkole Filialnej w Sochoniach

Bezpłatne kursy dla mieszkańców gminy!
Szkoła Speak Now School w Wasilkowie realizuje projekt edukacyjny
obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych kursów nauki języka
angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego. Program rusza
15.02.2019 r. i będzie trwał do 30.06.2020 r.
Mieszkańcy gminy Wasilków mogą zapisać się już teraz – szczegóły na
plakacie.
Projekt skierowany jest do wszystkich osób zamieszkałych na terenie
Gminy Wasilków – osoby powyżej 50 roku życia bez ograniczeń oraz osoby
powyżej 25 roku życia z wykształceniem maksymalnie średnim.
Zajęcia będą przeprowadzane na terenie gminy, w małych 10-cio
osobowych grupach, w wymiarze 80 godzin w ciągu 3 miesięcy.
Projekt jest ﬁnansowany ze środków unijnych uzyskanych przy współpracy
z ﬁrmą consul ngową. W późniejszym terminie będą realizowane zajęcia
komputerowe. Zapraszamy!
Projekt wspiera logistycznie MOAK w Wasilkowie.

WOŚP:
17 000 zł
zebrał
sztab z
Wasilkowa!
Choć tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyćmiły
tragiczne wydarzenia z Gdańska, to nie można zapomnieć o oﬁarności
wolontariuszy i darczyńców, którzy przyczynili się do tego, że zebrana
suma jest naprawdę imponująca. Wasilkowski Sztab zebrał 17 000 zł.
Dziękujemy i gratulujemy.

Więcej na stronie 3 >>
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