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Pierwszy krok w stronę nowego boiska na Stadionie Miejskim.
w Wasilkowie

Ruszyła budowa kładki rowerowej nad rzeką Supraśl
Z początkiem kwietnia rozpoczęte zostały prace przy budowie przeprawy rowerowej
nad rzeką Supraśl w ciągu ulicy Białostockiej. Wykonawcą robót wyłonionym
w postępowaniu przetargowym jest ﬁrma Budrex – Kobi. Pierwsze prace polegają na
palowaniu i szalowaniu terenu, na którym usytuowana zostanie konstrukcja kładki.
Inwestycja jest uzupełnieniem istniejącej już ścieżki rowerowej prowadzącej z
Białegostoku do Wasilkowa i dzięki jej realizacji bezpieczeństwo odwiedzających
naszą gminę jednośladami z pewnością się poprawi. Poza bezpieczeństwem liczymy
również na wzrost atrakcyjności wśród mieszkańców Białegostoku, Wasilkowa jako
kierunku rowerowych wycieczek. Infrastruktura na terenie Cypla zachęca do
aktywnego wypoczynku jak również plażowania i korzystania z uroków naszej rzeki,
może też posłużyć jako przystanek podczas dalszych podróży po naszej gminie –
a atrakcyjnych miejsc u nas nie brakuje.
Kwota planowana na realizację przeprawy: 3,501 mln zł, najkorzystniejsza oferta:
3,4 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji: październik 2019 r.

Klub Sportowy w Wasilkowie odnotowuje kolejne sukcesy. Aby treningi i rozgrywki
mogły przebiegać w lepszych warunkach, na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Wasilkowie przyjęta została poprawka do budżetu gminy na rok 2019 r. na
podstawie, której wygospodarowana została kwota w wysokości 50 tys. zł na
opracowanie dokumentacji technicznej dla planowanej do realizacji inwestycji.
Dokumentacja niezbędna jest do aplikowania o środki zewnętrzne z programów
unijnych bądź też ministerstwa sportu, gdzie poziomy ﬁnansowania są na poziomie
50 – 80% kosztów kwaliﬁkowalnych. Kibicujemy zarówno naszym piłkarzom jak
również staraniom o pozyskanie środków na polepszenie infrastruktury w naszej
gminie.
Redakcja

Spotkanie z historią
W piątek 12 kwietnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Grupę
Rekonstrukcyjną Centralnej Szkoły Podoﬁcerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wasilkowie i Miejskim Ośrodkiem
Animacji Kultury. Inicjatywa organizacji spotkania i prezentacji historii Korpusu
Ochrony Pogranicza wyszła od dwóch mieszkańców Wasilkowa należących do wyżej
wymienionej grupy rekonstrukcyjnej. A, że inicjatywa ciekawa i warta realizacji, to
pomysł Jarosława Lachowicza i Czesława Biegańskiego przerodził się w spotkanie,
które liczymy, będzie otwarciem cyklu spotkań z historią, podczas których będziemy
poznawać historię naszego miasta, gminy i regionu – tą dalszą ale i też tą
współczesną.

Będziemy informować o postępach prac, i chociaż tego lata jeszcze nie skorzystamy
z możliwości podróży po kładce to mamy nadzieję, że będzie długo służyła.
Redakcja

Spotkanie, poświęcone Formacjom Granicznym II Rzeczypospolitej- Korpus Ochrony
Pogranicza w latach 1924-1939, w sposób niezwykle ciekawy, z dużą ilością
ciekawostek i informacji z czasów powstawania i funkcjonowania KOP-u poprowadził
st.sierż. Krzysztof Szepiel – dowódca grupy. Warto nadmienić, że zarówno
prowadzący jak członkowie grupy prezentowali się w mundurach wraz z bronią
z okresu. W trakcie spotkania pojawiały się liczne pytania spośród zgromadzonych
oraz wywiązała się ciekawa dyskusja (prowadzona również po zakończeniu
spotkania), co odczytujemy jako dobry prognostyk na organizację kolejnych spotkań.
Wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z historią formacji ale również móc na żywo
zobaczyć a może nawet dotknąć munduru, elementów wyposażenia czy też broni
używanej przez członków Korpusu Ochrony Pogranicza a nie mogli uczestniczyć
w spotkaniu zapraszamy 3 maja na ul. Dworną 19, gdzie po zakończeniu oﬁcjalnych
uroczystości, będą czekały eksponaty, opowieści i… i szczegóły wkrótce.
Redakcja

Powstanie kolejny mural
Po muralu zrealizowanym w ramach realizacji projektu „Sześciopak Kulturalny”, który
pojawił się na murze na osiedlu Lisia Góra, w przestrzeni naszego miasta zaczęły
pojawiać się kolejne cieszące oko dzieła sztuki ulicznej. Do murali na Urzędzie
Miejskim, Przychodni czy budynku OSiW OHP, dołączy wkrótce kolejny, na obiekcie
Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej. Obecnie
prowadzone są działania zmierzające do ustalenia formy i treści muralu. Będziemy
informować o przebiegu prac oraz ich efektach.
Redakcja

Rodzinnych, radosnych
i pełnych wytchnienia Świąt
życzy
Zespół MOAK w Wasilkowie
i redakcja Gazety Wasilkowskiej
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Konsultacje społeczne pozwolą określić, czy to właściwy kierunek. Posiadamy
również projekt ronda Kościelna – Polna, a przebudowa tego skrzyżowania została
ujęta w tegorocznym budżecie. To bardzo skomplikowana inwestycja, zwłaszcza
z uwagi na ilość sieci, która znajduje się w tym rejonie. Stąd nasze uzasadnione
przypuszczenie, że kosztorys jest istotnie niedoszacowany. Rozpoczęcie tej inwestycji
w tym roku będzie możliwe tylko wówczas, gdy znajdziemy dodatkowe środki na ten
cel (ale tylko kosztem przesunięcia innej inwestycji). Na ten rejon mamy jeszcze
jeden, nowy pomysł, którego na tym etapie nie chcę zdradzać. Oczywiście powstaną
też nowe miejsca parkingowe. Walczyłem o to przez cztery lata jeszcze jako radny,
a dziś cieszę się że będziemy mogli to zrealizować.
GW: Teraz pytanie odnośnie działań w sferze kultury. Ośrodek Animacji Kultury jak
wiadomo nie ma swojej siedziby. Czy za Pana kadencji można liczyć, że powstanie
Ośrodek Kultury z prawdziwego zdarzenia?
BW: Tak. Dlatego, bo zapoczątkowanie budowy nowego domu kultury obiecałem
w moim programie wyborczym i nie przewiduję możliwości, aby chociaż jeden z jego
punktów pozostał niezrealizowany. Ten program to swojego rodzaju kontrakt
z mieszkańcami, który został przyjęty w drodze głosowania i wyboru b urmistrza.
Teraz to ja wraz z moimi współpracownikami musimy wypełnić zawarte tam
postanowienia. Budynek jest ważny i potrzebny, ale na początku są ludzie – ich
potrzeby dotyczące integracji, wydarzeń kulturalnych, często też pomysły poparte
aktywnym działaniem.
GW: To Pana czwarty miesiąc urzędowania, na czym się skupią Pańskie działania na
najbliższe półrocze?
BW: Teraz jest czas na realizację inwestycji przewidzianych w budżecie oraz kolejne
pomysły, innowacje. A tych jest wiele – począwszy od drobnych spraw
organizowanych w zakresie funkcjonowania urzędu, poprzez nowe pomysły (jak np.
loteria dla mieszkańców rozliczających PIT w gminie) po duże projekty, które mogą
stanowić prawdziwe kroki milowe. Pracujemy bardzo ciężko, czasem nawet
kilkanaście godzin na dobę spędzając w Urzędzie oraz spotkaniach służbowych.
W takim tempie jest możliwe, że już na półmetku kadencji zrealizujemy nasz
program. Ciągle sami sobie podwyższamy poprzeczkę – bo przecież „można lepiej”.
Wychodząc z takiego założenia będziemy dążyć do coraz lepszych rezultatów naszej
pracy - w tym znaczeniu hasło „można lepiej” powinno być zawsze aktualne.
Równolegle mierzymy się z problemami, których się nie spodziewaliśmy, a które
zostały przez nas zastane. Mamy wsparcie znakomitego zespołu pra cowników,
wsparcie lokalnych instytucji i stowarzyszeń oraz życzliwych mieszkańców. Bardzo
cenie również współpracę z merytorycznym i dynamicznym zespołem radnych
z klubów „Nasz Wasilków” oraz „Współpraca i Rozwój”, którzy wnieśli w tej kadencji
zupełnie inną jakość pracy samorządowej. Dobra współpraca z radą nie zaburza jej
kontrolnego charakteru.

Ciąg dalszy str. 6
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W ten sposób możemy tworzyć zdrowy samorząd, oparty na wzajemnej współpracy,
dialogu i szacunku – taki samorząd, o którym marzyłem, kandydując w wyborach,
a który dopiero teraz staje się faktem.
GW: 1 marca ruszyła Loteria PIT pod hasłem „Mieszkasz w Gminie Wasilków?
Wygrywasz!”, której główną nagrodą jest voucher na wczasy o wartości dziesięciu
tysięcy złotych, elektryczne rowery, hulajnogi i smartphony. Zasada jest prosta,
podczas wypełniania deklaracji podatkowej wystarczy wskazać gminę Wasilków
jako miejsce zamieszkania. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które może przyczynić
się do zwiększenia dochodów gminy, szacunkowo jaka to może być kwota?
Zgadza się. Przeprowadzenie loterii, która zachęci naszych mieszkańców do
wpisywania gminy Wasilków jako miejsca zamieszkania deklarowałem już w trakcie
kampanii wyborczej. Liczę, że dzięki loterii znacznie wzrośnie wpływ z podatku
dochodowego od osób ﬁzycznych – który jest najistotniejszą częścią dochodów
naszej gminy. Wielu nowych mieszkańców nie utożsamia się z gminą Wasilków i nie
wpisuje jej jako miejsca zamieszkania w deklaracji PIT. Szacujemy, że może być takich
osób ponad 1,5 tysiąca. Przez taki obrót spraw tracimy rocznie kilka milionów złotych.
Dlatego uważam, że warto zainwestować kilkadziesiąt tysięcy złotych, aby uzyskać
znacznie więcej. Pula nagród jest bardzo atrakcyjna. Przewidujemy aż 20 nagród
o łącznej wartości 30 tys. zł., a główną będzie voucher na wymarzone wakacje na
kwotę 10 tys. zł. W loterii mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy – zarówno ci, którzy
gminę Wasilków wpisują jako miejsce zamieszkania w deklaracji PIT od kilkudziesięciu
lat, jak i ci, którzy zdecydują się na to w tym roku po raz pierwszy. Należy podkreślić,
że miejsce zamieszkania wskazywane w deklaracji PIT nie jest równoznaczne
z miejscem zameldowania. Tylko to pierwsze przekłada się na wpływy do budżetu
gminy. Aby wygrać, należy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak już wspomniałem ,
wpisać gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania w deklaracji PIT za 2018 r.
Po drugie zarejestrować się przez naszą stronę internetową www.pitwwasilkowie.pl.
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo więcej szczegółów.
GW: Rozumiem, że Loteria PIT to nie jedyne działanie w ramach systemu zachęt. Co
jeszcze planowane jest w tej kwes i?
Hasło „Mieszkasz w gminie Wasilków? Wygrywasz” będzie motywem przewodnim
systemu zachęt, który tworzymy. Kolejnymi obszarami, nad którymi intensywnie
pracuję razem z moim zespołem, są: tańsze bilety i nowa siatka połączeń komunikacji
miejskiej oraz tańsze miejsca w żłobkach dla mieszkańców naszej gminy. W obydwu
zachętach również kluczem będzie zadeklarowanie gminy Wasilków, jako miejsca
zamieszkania w deklaracji PIT.
Musimy pracować nad tożsamością naszych mieszkańców i tworzyć dla nich coraz
więcej zachęt, które spowodują, że będą identyﬁkować się z Wasilkowem oraz coraz
częściej wskazywać naszą gminę jako miejsce zamieszkania podczas rozliczenia
podatku. Dzięki nim szybciej będziemy mogli: wybudować kolejne drogi, chodniki
i oświetlenie, lepiej zadbać o bezpieczeństwo, istniejące na terenie gminy szkoły,
przedszkola, czy żłobki, usprawnić komunikację publiczną, poszerzyć naszą ofertę
kulturalną oraz dokonać wielu innych potrzebnych i ważnych dla naszych
mieszkańców przedsięwzięć. nasze działania mogą być inspiracją
GW: Dziękujemy za rozmowę.
BW: Również dziękuję i pozdrawiam serdecznie czytelników Gazety Wasilkowskiej.
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Spotkanie w sprawie nielegalnego wywozu śmieci oraz
funkcjonowania CIGO w Studziankach
W piątek 29 marca w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyło się spotkanie
w sprawie nielegalnego wywozu śmieci oraz funkcjonowania Centrum
Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, Zastępca
Burmistrza Dominika Jocz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie Jarosław
Aleksander Zalejski, Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech
Macutkiewicz oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Dep. Ochrony
Środowiska, Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Białymstoku.
Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz
poinformował, że złożył do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa. „Temat nielegalnego wywozu śmieci oraz
funkcjonowania Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach jest
priorytetowy dla Gminy Wasilków. Sortownia powinna być zamknięta jednak
dochodzą do nas informacje odnośnie nielegalnego wywozu śmieci do Centrum
Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach. Domagamy się likwidacji CIGO
oraz usunięcia około 200 tys. ton odpadów” – mówił Burmistrz
Pożary na terenie sortowni w Studziankach mające miejsce na przestrzeni ostatnich
lat stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dl a życia
i zdrowia mieszkańców. Śmieci w Studziankach paliły się wiele razy praktycznie od
samego początku jej otworzenia w 2011 r. W sumie doszło do sześciu pożarów. Każde
takie zdarzenie to nie tylko zagrożenie dla środowiska i okolicznych mieszkańców, a le
też spore koszty prowadzenia akcji gaśniczej. Kontrolerzy od samego początku
zarzucali ﬁrmie niewłaściwe magazynowanie odpadów, które między innymi nie
spełniało wymogów przeciwpożarowych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Białymstoku ujawnił długą listę nieprawidłowości stwierdzonych
w ciągu kilku ostatnich lat oraz nałożył na właścicieli sortowni wysokie kary. Decyzję
WIOŚ podtrzymał również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Marszałek Województwa Podlaskiego cofnął pozwolenie zintegrowane na dalszą
działalność sortowni i choć jej właściciel od tej decyzji się odwoływał to ostatecznie
dnia 11 lutego br. Ministerstwo Środowiska uznało odwołanie za niedopuszczalne.
Burmistrz poinformował o czynnościach, jakie zostały poczynione, aby zapobiec
procederowi nielegalnego wywozu śmieci:
- Trwają prace nad projektem organizacji ruchu, który wprowadzi zakaz wjazdu
samochodów ciężarowych na drodze dojazdowej do sortowni;
- Zwróciłem się również do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z wnioskiem
o kontrolę pojazdów, które wjeżdżają na teren sortowni w Studziankach;
- Zwróciłem się do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o zmianę
uchwały Sejmiku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Podlaskiego na lata 2016-2022” w zakresie wykreślenia instalacji MBP CIGO
w Studziankach jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
- Zwróciłem się do Komendy Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o kontrolę
przeciwpożarową sortowni;
- Wysłałem do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro
oraz Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego prośbę o pomoc
w wyjaśnieniu sprawy oraz ustaleniu sprawców procederu.
Mat. UM w Wasilkowie

Opracowanie: Redakcja

Mapa zagrożeń
Policja zachęca do korzystania z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Służy
ona do wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Jest także
narzędziem informatycznym, za pomocą którego mieszkańcy mogą zobaczyć miejsca
zagrożone. Dodatkowo Policja w czytelny sposób przedstawia społecznościom
lokalnym rodzaj zagrożeń. Szczegóły na stronie: http://www.policja.pl/pol/mapazagrozen-bezpiecze/33880,dok.html Policja apeluje do wszystkich mieszkańców
gminy, o zgłaszanie podejrzanych osób, w szczególności w okolicach bloków
mieszkalnych i parkingów przy blokach z uwagi na zagrożenie włamań do mieszka ń.
Redakcja
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„Tropem Wilczym” Wasilków 2019 r.
W niedzielę 3 marca w 360 miejscowościach w Polsce i na świecie odbyła się VII
edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – „Tropem Wilczym” największa impreza
sportowo-edukacyjna towarzysząca obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, którego organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja.
Ideą biegu jest oddanie hołdu żołnierzom podziemia antykomunistycznego, którzy
w latach 1944-1963 walczyli z obcą władzą zainstalowaną w Polsce pod koni ec
II wojny światowej, upowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz
zachęcenie do aktywności ruchowej całych rodzin i wspólnego spędzania czasu
z dziećmi.
W Wasilkowie uczestnicy pokonali dystans 1963 metrów (na trasie Polna Grodzieńska-Kościelna-Polna) odwołujący się do roku 1963, w którym zginął ostatni
Żołnierz Wyklęty Józef Franczak pseudonim Lalek. Całą trasę zabezpieczali strażacy
z OSP Wasilków i policjanci z Komisariatu Policji w Wasilkowie. Start i meta
usytuowane były przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta, gdzie od
godzin porannych wydawane były pakiety startowe z koszulkami sylwetek bohaterów
tegorocznej edycji biegu. Przed startem, uczestnicy dzielnie wykonywali kolejne
sekwencje rozgrzewki przygotowanej przez instruktorkę ﬁtness z Miejskiego Ośrodka
Animacji Kultury.

Wśród uczestników zawodów, a byli to zarówno młodsi i starsi biegacze oraz
miłośnicy Nordic Walkingu startował Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz wraz
z radnym Januszem Kozłowskim. Po pokonaniu całej trasy, uczestnicy zostali
udekorowani medalami. Nagrody rzeczowe i puchary oraz podziękowania dla
organizatorów wydarzenia wręczał Burmistrz Wasilkowa. Na zakończenie wśród
biegaczy rozlosowane zostały dodatkowe nagrody i upominki, a na zgłodniałyc h
czekał ciepły posiłek. Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu i zapraszamy do
uczestnictwa w kolejnych jego edycjach.
Redakcja

Dziękujemy za nieocenioną pomoc Pani Dyrektor SP im. Króla Zygmunta Augusta za
zorganizowanie przestrzeni na terenie szkoły do wykorzystania podczas zapisów
i przeprowadzenia imprezy, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gospodarce Komunalnej
z Wasilkowa za zabezpieczenie trasy biegu i pomoc techniczną, Paniom ze
Stowarzyszenia Kreatywny Wasilków za poświęcenie, uśmiech i dobry humor,
Harcerzom z zastępu „OLIMP”, policjantom z Komisariatu Policji w Wasilkowie,
Urzędowi Miejskiemu oraz Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
Zespół MOAK Wasilków

Pokaz sprzętu wojskowego
W czwartek 4 kwietnia, na placu przed Szkołą Podstawową im. Króla Zygmunta
Augusta przy ul. Polnej w Wasilkowie odbyła się prezentacja sprzętu wojskowego.
Uwagę mieszkańców przyciągnęły wojskowe śmigłowce latające nad miastem,
a opancerzone wozy podsycały ciekawość gapiów. Dzieci zgromadzone na placu
miały okazję zajrzeć do środka wozów, przymierzyć kamizelki i hełmy. Żołnierze
chętnie odpowiadali na pytania zainteresowanych. Nam udało się porozmawiać
z Porucznikiem Łukaszem Wilczewskim z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
który przybliżył nam cel dzisiejszego wydarzenia.
- Prezentacja sprzętu w Wasilkowie odbywa się przy okazji szkolenia 1 Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej i 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, ale jeśli
chcielibyśmy nawiązać do jakiegoś wydarzenia to dzisiaj 4 kwietnia obchodzimy
siedemdziesiątą rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, który był
aktem założycielskim NATO, więc to jest taka symboliczna data. Nasze jednostki
współdziałają od kilku dni na terenie woj. podlaskiego. W miarę możliwości –
w ramach tego szkolenia – organizujemy prezentacje sprzętu nie tylko w dużych
miastach jak np. w zeszły weekend w Białymstoku, ale też i w mniejszych
miejscowościach po to, żeby mieszkańcy mogli zapoznać się z najnowocześniejszym
sprzętem jaki posiada Wojsko Polskie. Jak widać mieszkańcy mogą wejść i podziwiać
jak wyglądają w środku kołowe transportery opancerzone ROSOMAK z 12 Brygady
Zmechanizowanej, mają też okazję zapoznać się ze sprzętem używanym przez lekką
piechotę, czyli pododdziały 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W naszym
szkoleniu biorą też śmigłowce – mieszkańcy Wasilkowa mogli podziwiać dziś nad
Wasilkowem dwa Mi-24. Dzięki współdziałaniu Terytorialsi mają okazję zapoznania
się ze sprzętem używanym przez 12 Brygadę, natomiast koledzy ze Szczecina mają
szansę zapoznać się ze sprzętem, który nas wyróżnia. Mówię tu szczególnie o sprzęcie
używanym w zarządzaniu kryzysowym, np. do likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
Redakcja
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Być kobietą – spotkanie autorskie specjalnie dla pań

Światowy Dzień Poezji

Z okazji Dnia Kobiet w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z panią Anetą
Zamojską - coachem, trenerką personalną, dziennikarką, wykładowczynią, a także
literatką. Pani Aneta, autorka tytułów „Sekundy do szczęścia” oraz „Uśmiech J.”,
opowiedziała zebranym paniom o swojej twórczości, inspiracji, o planach na
przyszłość. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku oraz upominków i kwiatów
wręczonych uczestniczkom spotkania.
Spotkanie zorganizowała Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Wasilkowie.
A.Ł.

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji oraz Pierwszy Dzień Wiosny. Łącząc
oba te święta przygotowaliśmy naszym czytelnikom akcję "Skosztuj poezji na
wiosnę". Były cytaty dla dorosłych i wierszyki dla dzieci połączone ze słodkimi
niespodziankami.
A.Ł.

Wymiana uczniów z Hiszpanii w Wasilkowie i Studziankach
27 i 28 marca 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie miała przyjemność
gościć młodzież z Ins tut Villa Romana z Hiszpanii, która odwiedziła Polskę w ramach
wymiany uczniowskiej z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Białymstoku. Celem
wizyty było zapoznanie naszych gości z wybranymi, polskimi tradycjami
obrzędowości wielkanocnej oraz polską kuchnią.
Pierwszym przystankiem gości z Hiszpanii była nasza wasilkowska biblioteka Młodzież
wraz z opiekunami przywitali Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckie wicz oraz Dyrektor
biblioteki Elżbieta Kisło. Następnie przyszedł czas na wariacje plastyczne - z uwagi na
zbliżające się święta wielkanocne, młodzież wysłuchała prezentacji o polskich
tradycjach i zwyczajach związanych z Wielkanocą, a w dalszej części wykonała
oryginalne świąteczne pisanki metodą decoupage.
Drugiego dnia wizyty nasi goście mieli okazję zobaczyć podlaską wieś.
W Studziankach na naszych gości czekała już delegacja z biblioteki oraz
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich na czele z panią Sołtys Eugenią Górko.
Młodzież miała okazję spróbować pysznego bigosu, domowych pierogów
nadziewanych mięsem lub pieczarkami, na wszystkich czekał też słodki deser.
Podczas spaceru młodzież zatrzymała się także w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Studziankach, gdzie wzięła udział w zajęciach integracyjnych w języku
angielskim oraz meczu piłki nożnej. Głównym punktem programu były jednak
warsztaty lepienia pierogów, podczas których pani Eugenia demonstrowała
zafascynowanej młodzieży jak własnoręcznie stworzyć pierogi doskonałe, co wcale
nie było łatwym wyzwaniem. W podzięce za pyszny poczęstunek i gościnę
opiekunowie grupy podarowali Kołu Gospodyń Wiejskich piękną pamiątkę.
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie pragnie złożyć serdeczne podziękowa nia
paniom: Eugenii Górko, Izabeli Wasilewskiej, Dyrektor Jadwidze Piotrowskiej,
Mirosławie Bezdziel oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Studziankach za pomoc w organizacji wydarzenia.
Autor: A.Ł.

Słuchowisko w bibliotece
Słuchowisko realizowane we współpracy z Polskim Radiem Białystok przez Muzeum
Pamięci Sybiru w Białymstoku. Prezentowane publicznie po raz pierwszy w Studiu
Rembrandt Polskiego Radia w Białymstoku, po raz drugi w ramach obchodów 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Białystok, po raz trzeci 14 marca w MBP
w Wasilkowie.
Audycja opowiada o przedwojennym życiu białostoczan widzianym z perspektywy
wspomnień Michała Zalewskiego, który założył pierwszy warsztat mechaniczny
w Białymstoku. Wspomnienie odradzającego się po zaborach Białegostoku to bardzo
cenna lekcja historii. Tym bardziej cieszy nas fakt, że frekwencja dopisała.
A.Ł.

Spotkanie autorskie z Katarzyną Janowicz – Timoﬁejew
We wtorek 19 marca w Filii Bibliotecznej w Studziankach odbyło się spotkanie
autorskie z panią Katarzyną Janowicz-Timoﬁejew - nauczycielką i autorką książek dla
dzieci. W spotkaniu udział wzięły dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Studziankach wraz z nauczycielkami. Autorka opowiedziała dzieciom
o swoich książkach i przeczytała na głos fragmenty wybranych tytułów - "Stara
komoda ciotki Aldony" oraz "Azorek", rozmawiając z dziećmi na tematy poruszane
w czytanych fragmentach m. in. jak należy opiekować się pieskiem, czy też o tym, że
pewne rzeczy, choć wydają się być zwykłymi, codziennymi przedmiotami, mają dla
nas ogromną wartość.
Spotkanie zorganizowano w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego
w Studziankach, we współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku.
A.Ł.
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Kolejnego dnia – 26 marca zaplanowana została wyprawa do Warszawy. Goście
z Erasmusa zwiedzali stolicę. Łazienki i Stare Miasto zawsze są piękne, ale pogoda nie
sprzyjała pieszym wędrówkom. Nasi goście na własnej skórze odczuli, co znaczy
popularne powiedzenie: „w marcu jak w garncu”, doświadczając nielicznych
momentów słońca, ale też burzy i śnieżnej zawiei.
27 marca goście zwiedzali Białowieżę. Tym razem pogoda dopisała, humory też. Dla
niektórych ten wyjazd był spełnieniem marzeń. Wspaniały przewodnik – rodowity
Portugalczyk - potraﬁł wszystkich zarazić swoją pasją i miłością do tego miejsca.
28 marca na zamku w Tykocinie uczniowie z Polski i zagranicy mieli l ekcję historii
o tatarskich wojownikach, mogli nawet postrzelać z łuku.
Wcześniej młodzi goście z Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Włoch uczestniczyli
w lekcjach. Mieli okazję uczyć się geograﬁi z wykorzystaniem aplikacji Ac onbound
i kodów QR. Poznali i programowali ozoboty. Przekonali się, że nauka może być nie
tylko interesująca, ale również zabawna.
W czwartek odbyła się też pożegnalna kolacja dla goszczących w naszej szkole
nauczycieli z Erasmusa. Przybył na nią również Burmistrz Wasilkowa – pan Adrian
Łuckiewicz i jak inni najpierw wziął udział w jej przygotowaniu. Nic nie łączy ludzi
lepiej niż wspólne przygotowywanie posiłku, a i jedzenie smakuje wówczas inaczej,
gdy samemu trzeba je przyrządzić. Do tego atmosfera panująca wśród uczestników
była naprawdę wyjątkowa, bo w trakcie projektu wszyscy się naprawdę zaprzyjaźnili.
Były wspólne rozmowy, zdjęcia i wręczanie prezentów. Goście z zagranicy za pewnili,
że zabiorą ze sobą wspaniałe wspomnienia.
W piątek w Szkole Podstawowej nr 1 w Wasilkowie odbył się doroczny Konkurs
Modowy. Tym razem jednak w nieco nietypowej odsłonie. Wzięli w nim bowiem
udział nie tylko uczniowie naszej szkoły, lecz także goś cie z zagranicy. Aktywnie
włączyli się w pracę zespołów i efekty naprawdę w tym roku były zadziwiające! Tego
dnia przybysze z obcych krajów odwiedzili jeszcze Supraśl, a w nim Muzeum Ikon.
29.03.2019 r. zakończyła się wizyta gości z Erasmusa w Szkole Podst awowej nr 1 im.
ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Podczas konkursu Modowego pani
Dyrektor Lucyna Bejm wręczyła certyﬁkaty uczniom z Włoch, Niemiec, Portugalii
i Hiszpanii. Były miłe słowa, szczere wyrazy zadowolenia z pobytu w Polsce, uściski
i oczywiście pamiątkowe zdjęcia w ramce.
Projekt pozwolił zdobyć wiele informacji, cennych umiejętności i kontaktów nie tylko
jego bezpośrednim uczestnikom, ale też pozostałym uczniom i nauczycielom.
Wszyscy zyskaliśmy i wszyscy możemy być dumni z tego, że po raz kolejny tak ważne
przedsięwzięcie zostało przez naszą szkołę zrealizowane z sukcesem.

Goście z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii zawitali do Wasilkowa. W ramach
programu Erasmus do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego
przybyli uczniowie i nauczyciele, byśmy mogli się od siebie wzajemnie uczyć.
25 marca odbyło się uroczyste powitanie, w którym uczestniczył również Burmistrz
Wasilkowa – pan Adrian Łuckiewicz. Piątoklasiści z SP 1 wypowiadali słowa powitania
w ojczystych językach przybyłych gości. Pani dyrektor Lucyna Bejm i pan Burmistrz
Adrian Łuckiewicz wyrazili po angielsku swą radość ze spotkania, następnie pan
Burmistrz wręczył pamiątkowe prezenty, po czym mogła rozpocząć się część mniej
oﬁcjalna.
Nie mogło zabraknąć oczywiście niezawodnej orkiestry pod batutą pana Adama
Wolańskiego i wyjątkowych mażoretek pani Ani Szutko. Ale muzyczne i taneczne
występy na tym się nie skończyły. Asia Ołdziejewska i Weronika Szmurło jak zawsze
zaczarowały wszystkich cudowną grą na skrzypcach i wiolonczeli, prezentując własną
aranżację. Agata Daniłowicz wykonała romantyczną piosenkę w języku niemieckim,
który rzadko kojarzy się nam z nastrojowymi piosenkami. Swoje umiejętności
językowe zaprezentowała też Julka Rybakowska, śpiewająca po angielsku.
Przygotowany świetnie przez panią Urszulę zespół wokalny rozluźnił atmosferę, bo
po ich radosnym wykonaniu piosenki „Witajcie w naszej bajce”, wszystkim zrobiło się
kolorowo. Podobnie zadziałali piątoklasiści pana Kamila z inscenizacją i własnym
wykonaniem piosenki o miesiącach, zaśpiewanej oczywiście po niemiecku. Zrobiła się
z tego istna wieża Babel, ale było naprawdę przyjemnie i wesoło.
A gdy jeszcze swój układ do muzyki z "Piratów z Karaibów" zatańczyły na
trampolinach czwartoklasistki pod żywym i zawsze uśmiechniętym przewodnictwem
pani Neli, zachwytom nie było końca!
Potem przyszedł czas na prezentacje. Najpierw dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
nr 1 przedstawiły cudzoziemcom Polskę – geograﬁę, przyrodę, historię, kulturę.
Kolejnym punktem (który wzbudził szczery entuzjazm gości) była projekcja ﬁlmu
o szkole autorstwa wytrawnych ﬁlm owców z klasy 3e. Na koniec zaś Bartek Sokólski
zademonstrował opracowaną przez siebie aplikację o Wasilkowie przygotowaną na
smar ona.
Wreszcie przyszedł czas, by oddać głos gościom. Prezentowali swoje kraje i szkoły,
pokazywali, gdzie mieszkają, gdzie się uczą. Mówili o zwyczajach, ciekawych
miejscach, ulubionych potrawach. Ich występy zostały nagrodzone brawami
i upominkami ufundowanymi przez pana Burmistrza.
Pokrzepieni lunchem goście, oprowadzani przez uczniów klasy VIII, zwiedzili szkołę.
Po południu natomiast w towarzystwie młodych przewodników udali się na
wycieczkę po Białymstoku.

Ogłoszenie społeczne

Mat. SP nr 1

Konkurs czytelniczy „Przygody i świat Harrego Po era”

Brawo młodzi!

Są tacy, którzy ją lubią, inni – niekoniecznie. Jednego z pewnością nie można jej
odmówić – seria o „Harrym Po erze” to jedna z tych pozycji, które zachęcają do
czytania nawet najbardziej opornych, uczą, że książki mogą być naprawdę ciekawe
i warto po nie sięgać. Dla wielu osób jest to początek fascynującej przygody
z literaturą, a czasem nawet z własnymi próbami pisarskimi.
Dlatego z inicjatywy grupy piątoklasistów zorganizowaliśmy konkurs znajomości
książek o Harrym Po erze i jego świecie. Trzeba prz yznać, że nasi uczniowie wykazali
się nie lada sprawnością organizacyjną, umiejętnością podziału pracy w grupie oraz
kreatywnością. Judyta i Oliwka ułożyły pytania, niektóre z nich były tak trudne, że od
razu zapadło postanowienie wykorzystania ich dopiero w 2. rundzie. Marta zadbała
o to, by cukierki rozdawane uczestnikom konkursu stały się „po erowe” –
przygotowała im ubranka, które wspólnie z grupą nakleiła na słodycze kupione przez
Kacpra. Zuzia, Julka i Kacper podczas trwania konkursu pilnowali, by tr aﬁały do
właściwych rąk. Najlepiej obeznane z tematem Judyta, Marta i Oliwka na bieżąco
sprawdzały testy z pierwszej rundy. Wcale nie było to łatwe zadanie, bo frekwencja
okazała się zaskakująco duża, co widać na zdjęciach robionych ochoczo i ochotniczo
przez Krzysia Lulewicza.
Do drugiej rundy przeszły same asy z bezbłędną częścią pierwszą. I tu „zaczęły się
schody”, czyli zetknięcie ze szczegółowymi pytaniami Judyty. Naprawdę – chylę czoła
przed wszystkimi, którzy potraﬁli podczas lektury 7 grubych tom ów zapamiętać takie
szczegóły, jak kolor turbanu Quirrella lub zapach wyczuwany przez Harrego
w amortencji. Są to naprawdę uważni czytelnicy. Brawo!
Mat. Sp. 1
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Dzień Sołtysa – Gospodarza Wsi

Wystawa „Wieś dawniej”

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa - Gospodarza wsi. Burmistrz Wasilkowa
Adrian Łuckiewicz zaprosił Sołtysów z Gminy Wasilków, aby podziękować im za trud
i poświęcenie włożone w pracę na rzecz społeczności lokalnej Gminy Wasilków.
„Korzystając z okazji Waszego Święta chciałbym podziękować za dobre i sprawne
prowadzenie działalności sołeckiej w latach 2015 – 2019. Życzę satysfakcji z realizacji
zamierzonych celów oraz wszelkiej pomyślności". - mówił Burmistrz. W spotkaniu
uczestniczyła również Zastępczyni Burmistrza Dominika Jocz oraz Sekretarz Gminy
Zbigniew Tochwin.
Red.

Do połowy kwietnia, w Publicznej Szkole Podstawowej, im. Janusza Korczaka
w Studziankach, można obejrzeć wystawę pod tytułem „Wieś dawniej”. Wystawa
przedstawia obraz dawnej, polskiej wsi z jej zabudową, pojazdami i narzędziami,
którymi w XX wieku posługiwali się jej mieszkańcy. Kolekcja obejmuje środki
lokomocji, transportu, które dawno zniknęły z polskich dróg. Miniaturowy,
drewniany wóz drabiniasty, bryczki, fury, sanie zostały wykonane ręcznie,
w tradycyjnej technice. Eksponaty wyczarował z drewna i metalu Pan Bogusław
Łapiński, dziadek uczniów naszej szkoły, który starał si ę wiernie odwzorować
zapamiętane ze swojego dzieciństwa przedmioty.
Wizyta na wystawie jest okazją do odbycia nostalgicznej podróży do lat młodości dla
starszego pokolenia. Jednocześnie jest ﬂeszem historii i kultury Narodu polskiego.
Z pewnością zainteresuje również młodszych odwiedzających, zachęcając ich do
sprowokowania rodziców, dziadków do wspomnień, które zbliżają pokolenia.
Anna Łapińska - Palecka

Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!
5 marca br., w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyła się konferencja prasowa,
podczas której Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz poinformował o Loterii
promocyjnej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”, tzw. Loterii PIT -owej
skierowanej do mieszkańców Gminy Wasilków.
„Loteria wystartowała 1 marca, a już mamy około 350 zgłoszeń” – oznajmił Burmistrz,
a następnie poinformował media o podstawowych założeniach akcji promocyjnej.
W Loterii mogą w uczestniczyć mieszkańcy, którzy ukończyli 18 lat oraz którzy
rozliczyli się w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, wskazując w deklaracji
podatkowej PIT miejsce zamieszkania w naszej gminie. Aby zgłosić swój udział
wystarczy
wypełnić
krótki
formularz
na
stronie
internetowej:
www.pitwwasilkowie.pl.
Celem Loterii jest zachęcenie mieszkańców do rozliczania się w Gminie Wasilków
i pośrednio powiększenie dochodów podatkowych gminy. „Liczba ludności w naszej
gminie rośnie z roku na rok. Wzrasta przyrost naturalny. Rozwijają się nowe osiedla
bloków mieszkalnych na Lisiej Górze, w Dolinie Cisów, osiedle zabudowy
jednorodzinnej i szeregowej – osiedle Leśne oraz osiedla w Nowodworcach
i Jurowcach. Przyjeżdżają do nas i osiedlają się na stałe nowi mieszkańcy, którzy
niejednokrotnie w deklaracji PIT podają swoje nieaktualne już miejsce zamieszkania.
Zadaniem loterii jest informowanie o tym, że przy składaniu deklaracji PIT nie jest
ważne miejsce zameldowania tylko zamieszkania oraz dochody z naszych podatków
znacząco wpływają na rozwój lokalnych inwestycji w naszym miejscu zamieszkania,
dlatego nie powinniśmy wskazywać adresu innego niż faktyczny” – mówił Burmistrz
Nagrodą główną jest Voucher na wczasy na kwotę 10 000 zł. W loterii można wygrać
też wiele innych, atrakcyjnych nagród: 4 rowery elektryczne, 5 hulajnóg
elektrycznych i 10 smar onów.
Losowanie nagród odbędzie się 21 maja br. w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
a wręczenie nagród w czerwcu podczas „Dni Wasilkowa”.
Mat. Urząd Miejski w Wasilkowie
Zdjęcia E.Z.
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Nie był to jednak koniec walk o niepodległość. Początek 1919 r. przyniósł
konfrontację z Rosją bolszewicką. Mieszkańcy Wasilkowa oﬁarnie uczestniczyli
w obronie Ojczyzny. 14 października 1919 r. przed komisją w Białymstoku stanęli
poborowi z Wasilkowa z roczników 1900 i 1901. Antoni Bućko już wcześniej wrócił do
wojska i walczył aż do zwycięskiego końca. 27 lipca 1920 r. bolszewicy zajęli
Wasilków, lecz, po wspaniałym zwycięstwie w bitwie warszawskiej, 22 sierpnia
miasto znowu było wolne.
Inną postacią aktywnie działającą w Wasilkowie na rzecz odzyskania niepodległości
oraz włączenia wszystkich ziem polskich w skład odradzającego się państwa był
proboszcz wasilkowski w latach 1910–1923 ks. Piotr Niewiarowski. Nie tylko inicjował
uroczystości patriotyczne oraz wygłaszał przemowy zachęcające do wysiłku
w umacnianiu II Rzeczypospolitej. Był niezmordowany na polu organizowania akcji
wspomagania wojska. Wraz z nieznaną z imienia panią Zalcman założył drugie
w powiecie (po Zabłudowie) Koło Polek w Wasilkowie, którego przewodnicząca
Salomea Radziszewska w kwietniu 1919 r. zawiozła 266 porcji żywieniowych do
Czarnej Wsi (dziś Czarna Białostocka) przeznaczonych zapewne dla żołnierzy.
28 września 1919 r. ks. Piotr Niewiarowski przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz
odzyskania Górnego Śląska, a 23 listopada 1919 zbiórkę oﬁar na ciepłą odzież dla
żołnierzy polskich. Zebrano 315 marek polskich. Następnie komitet aprowizacji
z Wasilkowa przekazał na ten cel 800 mkp, a Stowarzyszenie Spożywcze
„Oszczędność” 500 mkp. 6 maja 1920 r. po nabożeństwie ks. Piotr Niewiarowski
zwołał wiec, na którym zachęcał do zapisów na pożyczkę na rzecz państwa
Wasilkowianie dalej nie ustawali w oﬁarności na rzecz obrony długo wyczekiwanej
wolności. 23 stycznia 1921 r. połowę dochodu z od czytu Towarzystwa Straży
Kresowej przeznaczono na wspomożenie akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku.
Do 25 stycznia 1920 r. w gminie Wasilków zebrano 153 marki polskie jako składki na
sztandar białostockiego pułku.

Wasilków u zarania niepodległości
Duch polskości i tęsknota za niepodległością charakteryzowały wielu mieszkańców
Wasilkowa i okolic zarówno w drugiej połowie XIX, jak i na początku XX stulecia. Nie
jest zatem dziwne, że chętnie włączyli się do walki o wolność.
Wasilków wraz z Białostocczyzną od 1807 r. znajdował się w z aborze rosyjskim. Mimo
represji i stałego zwalczania polskości, wielu mieszkańców starało się poznawać
polską literaturę i historię. Patriotyczna postawa wyraźnie uwidoczniła się także
w okresie powstania styczniowego. Podobnie było na początku XX wieku. W lutym
1914 r. ukarano mieszkankę Wasilkowa, która uczyła dzieci pacierza i katechizmu po
polsku.
I wojna światowa przyniosła zniszczenia i migracje. W mniejszym stopniu był to wynik
bombardowań i bezpośrednich walk, a w większym rosyjskiej strategii spal onej ziemi.
Likwidowano zakłady przemysłowe, demontowano elementy infrastruktury
i wywożono w głąb Rosji. Nakłaniano także ludność do wyjazdu rozpowszechniając
pogłoski o czekających ją niemieckich rządach. Mężczyźni w wieku poborowym byli
do tego zobowiązani. W sierpniu 1915 r. nastała okupacja niemiecka. Niemcy
prowadzili rabunkową gospodarkę na potrzeby prowadzenia wojny. Nakładali
kontrybucje, próbowali rekrutować żołnierzy. Do utworzonych pod ich egidą
oddziałów polskich należeli również mieszkańcy Wa sikowa i okolic. Brakowało
żywności. 15 maja 1919 r. na zjeździe przedstawicieli gminnych rad opiekuńczych
informowano, że w gminie Wasilków należało odbudować 7 gospodarstw spalonych
podczas wojny. Jednocześnie jednak udało się uruchomić polskie szkoły. W 1916 r.
działała Polska Organizacja Wojskowa, do której wstępowali także wasilkowianie.
Rozwijało się harcerstwo. Część młodych mężczyzn wyjeżdżała, by wstąpić do
polskich oddziałów zbrojnych.
Jako przykład ówczesnych postaw może posłużyć droga życiowa wy bitnego
mieszkańca Wasilkowa Antoniego Bućki (zamordowanego przez Niemców w 1943 r.).
Jeszcze jako uczeń gimnazjum rosyjskiego w pobliskim Białymstoku uczestniczył
w tajnym kole samokształceniowym, tak charakterystycznym dla okresu zaborów.
Wstąpił do harcerstwa, w którym starał się nabywać umiejętności wojskowe na
potrzeby przyszłej walki o niepodległość. Po wkroczeniu Niemców, wraz
z proboszczem wasilkowskim ks. Piotrem Niewiarowskim, założył w Wasilkowie
prywatną szkołę polską, w której był nauczycielem. W 1917 r. wstąpił do Legionów.
Gdy wraz z innymi legionistami odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzowi
Niemiec, został internowany w obozie w Szczypiornie, a następnie w Łomży.
W drugiej połowie 1918 r. wrócił do Wasilkowa. Gdy 11 listopada tego roku Niemcy
podpisały zawieszenie broni, na Białostocczyźnie, tak jak w innych regionach Polski,
doszło do przejmowania władzy i rozbrajania Niemców. Antoni Bućko także brał
udział w tych wydarzeniach.
Jednak w ciągu kilku dni Niemcy odzyskali pełną kontrolę nad Białostocczyzną. Na
Wschodzie stacjonowały ich liczne wojska, które stopniowo były wycofywane.
Niezwykle ważną rolę w tej ewakuacji odgrywała linia kolejowa Brześć – Białystok –
Ełk. Dlatego Niemcy jeszcze przez kilka miesięcy okupowali Białostocczyznę.
18 sierpnia 1918 r. Niemcy zastrzelili w Wasilkowie byłego żołnierza wojsk
gen. Władysława Dowbór-Muśnickiego kpr. Aleksandra Żukowskiego. Niemcy
obawiali się, że może on prowadzić działalność niepodległościową i żądali, by
codziennie meldował się na posterunku żandarmerii. Kpr. Aleksander Żukowski czynił
to skrupulatnie, lecz w tym celu maszerował przez miasto w mundurze ułana.
To zapewne stało się powodem jego śmierci. Wydarzenie to wywołało ogromne
wzburzenie w Wasilkowie, a pogrzeb poległego przekształcił się w wielką
manifestację patriotyczną. 5 lutego 1919 r. zawarto umowę białostocką, na mocy
której Polacy wreszcie mieli tu przejąć władzę. 19 lutego do Białegostoku wkroczyły
wojska polskie. A co z pobliskim Wasilkowem? Warto pamiętać, że w okresie zaboru
rosyjskiego należał do powiatu sokólskiego. Ten powiat Niemcy opuścili dopiero
w drugiej połowie kwietnia 1919 r. Wydaje się jednak, że ze względu na położenie tuż
obok Białegostoku Wasilków odzyskał niepodległość wcześniej, może nawet jeszcze
w lutym. W „Dzienniku Białostockim” z 20 lutego 1921 r. ukazał się artykuł
wspomnieniowy, z którego wynika, że polska komisja negocjująca wycofanie się
Niemców obsadziła swoimi ludźmi stację w Wasilkowie przed 19 lutego 1919 r.
Dopóki jednak nie zostanie odnalezione źródło, które ostatecznie rozstrzygnie
problem datowania, sprawa pozostanie w sferze domysłów. W związku z ogromną
skalą zniszczeń archiwaliów w naszym regionie trzeba szukać w d okumentach
dotyczących stacjonowania i przemarszów wojsk polskich, aktach kościelnych,
ówczesnej prasie, wspomnieniach, a także w zbiorach prywatnych, gdzie mogło
zachować się jakieś pismo, pokwitowanie, czy zaświadczenie, mogące wskazać
konkretną lub przybliżoną datę.
Na wcześniejsze niż na Sokólszczyznie zawitanie niepodległości do Wasilkowa może
wskazywać biograﬁa Antoniego Bućki. Otóż w marcu 1919 r. wrócił ponownie do
pracy w szkole w Wasilkowie. Drugiego dnia Świąt Wielkanocnych 21 kwietnia
poświęcono krzyż – pomnik na pamiątkę odrodzenia Ojczyzny w miejscu, gdzie dziś
wznosi się kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.
Przygotowanie pomnika musiało zająć trochę czasu. Zapewne czekano też na
odpowiednią okazję i koniec Wielkiego Postu. To może oznaczać, że odzyskanie
niepodległości nastąpiło kilka tygodni wcześniej. Świadczyć może o tym również data
zapisana na zachowanym krzyżu: 22 marca 1919 r. To może być upamiętnienie dnia
powrotu Wasilkowa do Polski. Także włączenie Wasil kowa do powiatu białostockiego
podczas tworzenia nowej struktury administracyjnej w 1919 r. może pośrednio
wskazywać na potwierdzenie wcześniejszego związku tego miasta z Białymstokiem.

Kapliczka – pomnik na środku Rynku w Wasilkowie jest pięknym świadectwem
patriotyzmu wasilkowian u zarania niepodległości. Byli gotowi oﬁarować za Ojczyznę
to, co mieli najcenniejsze – życie. Anonimowe pozostały nazwiska wielu osób
walczących zbrojnie i na innych polach pracujących dla wolnej i silnej Polski. Nawet
jednak te nieliczne wzmianki, którymi dziś dysponujemy, dowodzą, że mieszkańcy
Wasilkowa i okolic licznie i mocno zaangażowali się w to dzieło. To także im
zawdzięczamy możliwość kultywowania polskości. Czy jednak gotowi bylibyśmy do
podobnego poświęcenia? Czy nie zawiedlibyśmy pod tym względem swoich
przodków?
Przemysław Czyżewski

Szkoła Młodych Patriotów
26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego miało
miejsce rozstrzygnięcie konkursu patriotycznego w ramach projektu „Szkoła młodych
patriotów”, który został zorganizowany przez nauczycieli historii panią Beatę
Wilczewską – Rusel i panią Magdalenę Białokozowicz. Test dotyczył wiedzy z historii
Polski i cieszył się szerokim zainteresowaniem, uczestniczyły w nim 44 osoby.
W kategorii klas 4 – 5 następujące miejsca zajęli:
I - Emilia Pełkowska kl.5c
II - Szymon Podłaszczyk 5a
III - Zoﬁa Gawryluk 5c
wyróżnienia Julian Guzowski 4a, Kuźmicki Maciej 5a
W kategorii klas 7,8 i 3 gimnazjum następujące miejsca zajęli:
I – Stanisław Pankiewicz kl. 3b
II – Szymon Rutka kl. 8n
III – Martyna Mitrosz kl. 3b i Kinga Małyszko kl.3c
Mat. SP nr 1
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Zajęcia gimnastyczne w Progu Nadziei
Korzystając z zaproszenia odwiedziłam Próg Nadziei w Wasilkowie celem
zaznajomienia się z ofertą zajęć organizowanych w ich siedzibie. Miałam przyjemność
traﬁć na zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej. Po zakończonym treningu miałam okazję
porozmawiać z jedną z uczestniczek Panią Ireną i instruktorem zajęć by zaspokoić
swoją i mam nadzieję Państwa ciekawość.
GW: Jak się pani czuje po zakończonym treningu?
I: Bardzo dobrze! Pan Tomek świetnie prowadzi zajęcia , przyznam się, że chodziłam
przez jakiś czas specjalnie na 7 rano nie raz ciężko było wstać ale nie mogłam sobie
odpuścić. Ćwiczenia nie są jedynym aspektem, lubimy swoje towarzystwo wiadomo
jak to kobiety, jest tyle spraw do przegadania ale Pan Tomek nie pozwala na ploteczki
w czasie treningu, wprowadza takie ćwiczenia żebyśmy nie miały czasu na rozmowy.
GW: Jak długo już Pani uczęszcza na zajęcia
I: Ponad rok.
GW: Czy uczęszcza Pani na inne zajęcia ujęte w ofercie?
I: Aktualnie oferta zajęć jest poszerzona o zajęcia poporodowe, zajęcia gimnastyczne
dla mężczyzn i nową grupę zajęć rehabilitacyjnych po południu. Oprócz zajęć
rehabilitacyjnych odbywają się też treningi młodzieżowej grupy tanecznej. Jak na tak
niewielkie pomieszczenia oferta jest bardzo rozbudowana a chętnych jest bardzo
dużo. Odpowiadając na pytanie, korzystam z zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej .Cieszę
się, że traﬁłam na tę ofertę. Pan Tomek daje nam wsparcie w postaci wiedzy
i doświadczenia , jeżeli potrzebujemy porady odnośnie doboru ćwiczeń daje nam
wskazówki w jaki sposób wykonywać dane ćwiczenia aby odnieść planowany
rezultat.
GW: Poleca Pani te zajęcia?
I: Tak, choć właściwie nie wiem czy powinnam, bo tyle nas już uczęszcza, że nie wiem
czy się pomieścimy. Oczywiście to żart. Będę ćwiczyć nawet na korytarzu ale zajęć nie
odpuszczę.
GW: Dziękuję za rozmowę.
I: Również Dziękuję.

Porozumienie Rad Seniorów
27 lutego br., w siedzibie Klubu Seniora w Supraślu zostało zawarte porozumienie
Rad Seniorów Gmin Wasilków i Supraśl „w trosce o pomyślność środowiska
senioralnego oraz działając na rzecz osób starszych i wymagających pomocy
w zakresie opieki zdrowotnej, potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych”.
W imieniu Rady Seniorów Gminy Wasilków porozumienie podpisała Przewodnicząca
Rady Krystyna Sakowicz w obecności Zastępcy Burmistrza Dominiki Jocz. Podczas
spotkania Gminę reprezentowali również mi.in.: Przewodn iczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Wasilkowie Karol Krakowiecki, a także Zastępca Przewodniczącego
Rady Seniorów Piotr Kisielewicz.
Współpraca między obiema Gminami będzie polegać głównie na wzajemnej
wymianie doświadczeń i wspólnym pozyskiwaniu środków jak również na działaniu
na rzecz uzyskania możliwości skorzystania z przywilejów Białostockiej Karty Seniora.
Red.

GW: Dzień dobry, proszę się przedstawić naszym Czytelnikom.
TN: Nazywam się Tomasz Nowosielski jestem ﬁzjoterapeutą Przychodni
w Wasilkowie „REH-MED”, prowadzę zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne .
GW: Jak długo prowadzi Pan zajęcia rehabilitacyjne?
TN: Półtora roku.
GW: Ile osób uczęszcza na Pana zajęcia?
TN: Prowadzę pięć grup po 10-12 osób w tym jedna grupa to mężczyźni.
GW: Czy zajęcia dla panów cieszą się zainteresowaniem?
TN: Tak, nie ulegajmy stereotypom panowie dbają o siebie równie intensywnie jak
panie.
GW: Jaki zakres ćwiczeń obejmują zajęcia dla Pań?
TN: Ćwiczenia wzmacniające mięśni dna miednicy, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia
rozciągające, elementy pilatesu, jogi, z taśmami i piłkami (koordynacyjne).
Najbardziej popularne są ćwiczenia z piłką.
GW: Z tego co już wiem, powstała jeszcze jedna grupa zajęć rehabilitacyjnych
(popołudniowa), kto z niej korzysta?
TN: Tak od stycznia jest dodatkowa grupa, są to panie w wieku 40 -50 lat
GW: Czy zajęcia odbywają się w miesiącach letnich lipiec/sierpień?
TN: Nie, ale mam nadzieję, że aktywnie spędzają ten czas. Latem nie brakuje okazji
do ruchu, większość ćwiczeń można wykonywać na świeżym powietrzu. Gdy pogoda
sprzyja dobrze jest korzystać z jej walorów podczas jazdy rowere m, spacerów,
a nawet prac w ogrodzie. Wystarczy trochę chęci i regularność.
GW: Czy panie są usatysfakcjonowane?
TN: Może to zabrzmi nieobiektywnie ale widzę, że są zadowolone, to widać też po
frekwencji sama pani widziała, że sala była wypełniona.
GW: Nie zaprzeczę. Panie często chwalą się efektami?
TN: Tak, jedna z pań miała problemy z mięśniami dna miednicy, przyjmowała leki,
dopiero ćwiczenia przyniosły jej ulgę w codziennym funkcjonowaniu.
To pocieszające, że jesteśmy w stanie pomóc kiedy inne formy n ie skutkują.
GW: A czego mogą się spodziewać panie chcące uczęszczać na zajęcia z gimnastyki
poporodowej?
TN: Głównie pracujemy nad wzmocnieniem mięśnia prostego i poprzecznego
brzucha, panie wykonują też ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia dna miednicy. Należy
pamiętać, że ćwiczenia po porodzie powinny być dostosowane do możliwości
i kondycji mamy. Z tych zajęć korzysta ok. 10 pań, ale zapotrzebowanie rośnie.
GW: Rozpoczyna się wiosenny sezon to sprzyja aktywności na świeżym powietrzu
co poleca pan chcącym poprawić kondycję ﬁzyczną?
TN: Jak już wcześniej wspomniałem polecam jazdę rowerem, Nordic walking (spacer
z kijkami), basen, polecam również siłownie plenerowe w Wasilkowie jest taka
w okolicach bloków przy E.Plater.
GW: Dziękuję za rozmowę.
TN: Dziękuję.

Warsztaty wielkanocne
W sobotę 6 kwietnia w świetlicy przy ul. Dwornej w Wasilkowie obyły się Rodzinne
warsztaty wielkanocne, tematem których była palma i stroik wielkanocny. Uczestnicy
mieli do dyspozycji materiały i bezcenne porady instruktorki , która czuwała nad
estetyką wykonanych prac. Wszyscy się dali ponieść wodzy fa ntazji a efektem były
piękne ozdoby świąteczne.
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Dzień na Opak w Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie
Prima Aprilis, a u nas DZIEŃ NA OPAK :) Było mnóstwo żartów, śmiechu
i niespodzianek. 1 kwietnia obchodziliśmy w Chatce Czytającego Puchatka - naszej
przedszkolnej bibliotece. Dzieci przyszły przebrane w zabawny sposób: dwie różne
skarpetki, bluzki, spodnie na lewą stronę. Już od samego rana przedszkolaki robiły
sobie żarty, nabierały swoich kolegów i oczywiście panie. Konkurowały w próbach
sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Po śniadaniu czekała je wspólna
zabawa z klaunami Fiziem i Miziem. Prowadzący przedstawili dzieciom teatrzyk
Kamishibai na podstawie utworu Jana Brzechwy „Prima Aprilis”. A tam to dopiero
działy się niesamowite historie:
„Wiecie, co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,
W niebie fruwała krowa stuletnia ,
A na topoli świergotał karp…”,
a to tylko część tego przezabawnego wiersza. Podczas imprezy nie brakowało także
śmiesznych tańców i piosenek. Na pożegnanie Fizio i Mizio poczęstowali dzieci
cukierkami (a w papierkach zamiast pysznych słodkości była smaczna i zdrowa
marchewka. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły
do swoich sal- gdzie robiły sobie kolejne psikusy.
Iwona Dowgier, Dorota Szejnoga

Kurs pierwszej pomocy – czyli kolejny krok do uzyskania karty
rowerowej

Występ w ogólnopolskim ﬁnale „Odysei Umysłu”
Cztery miesiące wytężonej pracy, łamania głowy nad rozwiązywaniem problemów,
wymyślania
twórczych
rozwiązań,
mnóstwa
godzin
spędzonych
w szkole, nieprzespanych nocy. Gdyby ich zapytać, czy było warto, odpowiedź byłaby
jedna – TAK! Nasi Odyseusze osiągnęli sukces w postaci występu w ogólnopolskim
ﬁnale Odysei Umysłu i godnie walczyli z ok. 230 drużynami z całego kraju. Finał
oznacza jednocześnie: morderczy wysiłek, wielki stres, ogromną presję czasu
i doskonałą zabawę w niepowtarzalnej atmosferze. Dlatego warto brać udział
w Odysei Umysłu, warto wciąż rozwijać swoją kreatywność, warto wreszcie
pokonywać własne ograniczenia.
Gratulujemy naszym uczniom i ich opiekunom, ale również drużynie z IV LO (w której
działa nasz absolwent Paweł), która będzie reprezentować Polskę na ﬁnałach
światowych.
mat. SP nr 1
Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie
międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy
uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister
Edukacji Narodowej. Celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy
młody człowiek. Celem programu jest nauka dzieci i młodzieży kreatywnego
i krytycznego myślenia, poprzez angażowanie grupy uczestników w proces twórczego
rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele
sposobów. Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć –
samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne
zarazem.(…)
przypis redakcji za www.odyseja.org

Wiosenny Turniej Szachowy
Sobota 27 kwietnia
Szczegółowe informacje:
www.moakwasilkow.pl
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Najmłodsi uczniowie naszej szkoły umieją już udzielić pierwszej pomocy. Świetnie
znają numery alarmowe, orientują się, jak należy zadziałać w przypadku, gdy ktoś jest
nieprzytomny. Potraﬁą ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz wykonać
resuscytację (może tylko jeszcze trochę brakuje im siły, ale za to mają wiele zapału).
Klasy IV przeszły przeszkolenie pod okiem dwóch absolwentów naszego gimnazjum.
Chłopcy wspaniale potraﬁli traﬁć do młodej widowni, z uśmiechem tłumaczyli zasady
i odpowiadali na najdziwniejsze nawet pytania. Dzięki nim czwartoklasiści mają
zaliczony kolejny element konieczny do uzyskania karty rowerowej, do czego
cierpliwie przygotowuje ich pani Joanna Sobolewska – organizatorka szkolenia.
Mat.: SP nr 1
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Witamy Wiosnę w Szkole Filialnej w Sochoniach! Dzień Otwarty!
W czwartek 21 marca roku odbyło się uroczyste Powitanie Wiosny w naszej szkole
połączone z dniem otwartym. Na początku każda z klas mogła pochwalić się krótkim
występem wokalno - tanecznym o tematyce wiosennej. Pięknie zaprezentowały się
przedszkolaki, które śpiewały piosenkę o wiośnie „Witaj wiosno”. Klasa pierwsza
i zerowa wystąpiła we wspaniałym układzie tanecznym z kolorowymi pomponami
i chustą animacyjną śpiewając przy tym piosenkę p.t.: „Idzie wiosna”. Zachwycili
również uczniowie klasy drugiej i trzeciej, którzy zaśpiewali piękną piosenkę „Już
wiosna”, urozmaicając swój występ barwnymi krepinami. Na zakończenie części
artystycznej wystąpiły dzieci ze Świetlicy szkolnej, które przedstawiły inscenizację
słowno – muzyczną „Las”. Wszystkie grupy zaprezentowały s wój repertuar bardzo
dobrze, więc widownia bawiła się świetnie. Brawom nie było końca! Następnie odbył
się Szkolny Przegląd Młodych Talentów „Mam Talent” dla uczniów klas 0 - III. Dzieci
recytowały wiersze znanych poetów polskich, śpiewały piosenki, tańczy ły, a także
prezentowały inne talenty przed zgromadzoną publicznością. Obejrzeliśmy też
prezentację mul medialną dotyczącą naszych działań w I semestrze, czyli „Ale to już
było…”.
Spacer z Marzanną i Gaikiem przez naszą wieś Sochonie to następny punkt programu
dnia otwartego w naszej szkole. Aby na dobre pożegnać Panią Zimę, wołaliśmy :
„Wiosny szukamy, na wiosnę czekamy! Witaj Wiosno!”. I już na dobre możemy
cieszyć się prawdziwą wiosną. Po powrocie do szkoły wiele radości sprawiły dzieciom
wiosenne wesołe zabawy animacyjne połączone z niespodzianką – zamykaniem
w bańce mydlanej. Dzieci z zachwytem uczestniczyły w ciekawych zabawach.
Było świetnie!

mat. Szkoła Filialna w Sochoniach

Oznakuj rower!
Rozpoczyna się sezon rowerowy w związku z tym zwiększa się ryzyko kradzieży
jednośladów. Policja apeluje o odpowiednie zabezpieczenie, a także pozostawianie
rowerów przy stojakach rowerowych. Funkcjonariusze zachęcają do oznakowania
roweru – jak to zrobić?
Przywieź rower do komisariatu Policji (ul. Dworna 4, Wasilków). Weź dowód osobisty
i dokumenty potwierdzające zakup jednośladu. Jeśli jesteś niepełnoletni, zgłoś się
z rodzicem lub opiekunem.
Redakcja
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Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej im. ks. Wacława
Rabczyńskiego
W czwartek 28 lutego, o godz. 17.00 – we wszystkich oknach Szkoły Podstawowej
nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego widać światło, drzwi otwierają się szeroko, by
przywitać nadchodzących gości – przyszłych uczniów i ich rodziców. Właśnie bowiem
odbywa się Dzień Otwarty Szkoły. Rozpoczyna się tradycyjnie – wręczeniem
paszportów ucznia uprawniających kandydatów do poruszania się po budynku
i spotkaniem w sali gimnastycznej z panią Dyrektor Lucyną Bejm, z przyszłymi
wychowawcami, z przedstawicielami Rady Rodziców i oczywiście z uczniami. Wszyscy
mówią na ten sam temat – dlaczego warto wybrać naszą szkołę. Tyle osób nie może
się mylić. W dodatku nikt nikogo nie zmusza do wypowiadania pozytywnych opinii.
Najcenniejsze jest oczywiście zdanie młodzieży i tu zaskoczenie – oni faktycznie lubią
tę szkołę, do tego stopnia, że z własnej inicjatywy stworzyli ﬁlm, który o niej
opowiada.
W tym samym czasie trwa już wędrówka młodych gości po szkolnych pracowniach
i korytarzach. Co krok to jakaś nowa atrakcja. Są krzyżówki i zabawy językowe
(polskie, niemieckie, rosyjskie, matematyczne i logopedyczne), ale i nauka wbijania
gwoździ, a dla bardziej zaawansowanych – przykręcania zawiasów. Są historyczne
puzzle i kącik opieki nad niemowlętami. Na korytarzu można spotkać husarza (bez
skrzydeł, ale za to z historyczną bronią), a w kolorowej kawiarence własnoręcznie
przygotować galaretkowy deser i pokrzepić się zdrowymi sokami produkcji naszych
uczniów. Każdy może wziąć udział w doświadczeniach chemicznych i ﬁzycznych,
przeprowadzić operację (na szczęście na manekinie), zrobić slime’a. Gdzie indziej nie
oczekują od młodych aktywności – uczniowie SP1 rozdają śmieszne ﬁgurki z balonów,
malują twarze, zachęcają do oglądania ﬁlmików (ale po angielsku). Gościom
zmęczonym wysiłkiem ﬁzycznym proponujemy z kolei trud umysłowy przy
rozwiązywaniu zadań Akademii Umysłu lub tworzeniu tras i poleceń dla robotów,
przy programowaniu i graniu na łyżkach.
Całe przedsięwzięcie było przemyślane i rozplanowane, wymagało wiele trudu
i zaangażowania ze strony wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli
pracowników administracji i obsługi, dyrekcji. To, jak wiele osób zaangażowało się
w organizację Dnia Otwartego świadczy o tym, że w tej szkole panuje naprawdę
świetna atmosfera i każdy czuje się w niej dobrze.
Goście opuszczają chwilowo mury szkoły, mamy nadzieję, że wrócą we wrześniu.
Uśmiechnięte twarze świadczą o tym, że im się u nas podobało. Zapraszamy.
Mat.: SP nr 1

Być jak Ignacy - „Uczniowie świetlicy bohaterami nauki!”
Kim był Ignacy Łukasiewicz? Na czym polega praca kryptologa? Jak złamano szyfr
Enigmy? Czym zajmowali się Marian Rejewski, Jan Szczepanik, Kazimierz Funk
i Henryk Magnuski? Jak odkryto witaminy? Czym zajmuje się biochemia? Jakich
urządzeń komunikacyjnych kiedyś używano?… Na te i wiele innych pytań odpowiedzi
szukają uczniowie koła naukowego „Nauka – ciekawa sprawa!”, które działa w Szkole
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.
Nasza szkoła już po raz drugi ruszyła w owocną podróż odkrywania w iedzy
z programem „Być jak Ignacy. Zostań bohaterem nauki”. Wychowankowie świetlicy
spotykają się dwa razy w tygodniu, aby poznawać, poszukiwać, bawić się
i eksperymentować. Program jest poszerzeniem oferty świetlicy szkolnej, a jego
głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców oraz ich
wynalazków, odkryć i dokonań. W III edycji programu uczniowie zapoznają się
z sylwetkami i dokonaniami nie tylko patrona projektu – Ignacego Łukasiewicza, ale
także Mariana Rejewskiego, Kazimierza Funka, Jana Szczepanika i Henryka
Magnuskiego, zgłębiając zagadnienia z zakresu m.in. historii, matematyki, biochemii
czy kryptologii.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czyje życie uratowała kamizelka
kuloodporna zaprojektowana przez Szczepanika, czym jest choroba beri beri i co ją
wywołuje, kto złamał szyfr Enigmy, kto stworzył pierwsze walkie – talkie, czym był
telektroskop. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania postawione przez twórców
programu uczniowie wykorzystują metody takie jak eksperyment, obserwacja, burza
mózgów, pokaz, zabawa, dyskusja. Wydarzenia, jakie towarzyszyły działaniom
w ramach programu to cykliczne „Laboratorium Ignacego”, Dzień zdrowia
z Kazimierzem Funkiem połączony z zajęciami otwartymi dla uczniów zerówek
i wizytą szkolnej pielęgniarki, promocja zdrowego odżywiania w środowisku lokalnym
(wizyta w aptece i sklepie warzywnym z „witaminowymi” jabłuszkami wykonanymi
przez dzieci), zajęcia dla grupy przedszkolnej z sąsiadującego ze szkołą przedszkola,
wyjście do Apteki „Słonecznej”, zajęcia z pracownikiem Miejskiej Biblioteki
Publicznej, obchody 197 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza oraz zajęcia
z eksperymentami dla uczniów i ich rodziców. Efekty pracy koła naukowego „Nauka
– ciekawa sprawa!” można podziwiać w postaci gazetek, prac dzieci, zdjęć i notatek
na szkolnej stronie internetowej.
Program edukacyjny „Być jak Ignacy” daje naszym uczniom szansę na zdobycie
wiedzy, wspólną naukę i zabawę, ale przede wszystkim pozwala na „zostanie
bohaterem nauki”. Bo kto z nas nie chciałby zapisać się na kartach polskiej historii
jako wybitny naukowiec lub wynalazca…?
Autor/zdjęcia: Joanna Arent, nauczyciel świetlicy – Szkoła Podstawowa im. Króla
Zygmunta Augusta w Wasilkowie
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III miejsce w Województwie Podlaskim w Aerobiku

Rozgrywki szkolne w tenisie stołowym.

Miejsce III zdobyły zawodniczki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta
w Wasilkowie podczas Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady
Województwa Podlaskiego w Aerobiku. Zawody odbyły się 22 marca 2018r. w hali
sportowej szkoły podstawowej w Wasilkowie. Dziewczęta wystąpiły w składzie:
Dominika Boddziul, Izabela Prus, Iga Konik, Natalia Koc, Martyna Kozłowska, Julia
Mierzejewska oraz rezerwowe – Natalia Filipowicz i Aleksandra Kruszewska.

We środę 3 kwietnia, w Dobrzyniewie Dużym odbył się ﬁnał wojewódzkich Igrzysk
Dzieci w Tenisie Stołowym. W ﬁnałach z czterech grup Północnej, Centralnej,
Południowej i Zachodniej startowało trzydziestu dwóch zawodników. W grupie
uczennic startowały Wiktoria Sochoń i Patrycja Pruszyńska. Mimo zaciętego
pojedynku nie znalazły się w pierwszej ósemce. Natomiast Wiktoria Sochoń
wywalczyła 9-12 miejsce, Patrycja Pruszyńska zajęła 13-16 miejsce. W przeliczeniu na
punkty zdobyły 14 zajmując szóste miejsce na 19 szkół. Wśród chłopców z półﬁnałów
zakwaliﬁkowali się Krys an Kuźma, Adam Burzyński i Paweł Mierzejewski. W wyniku
rozgrywek Mierzejewski i Kuźma wywalczyli bardzo dobre miejsca w przedziale 9-12
na 32 startujących. Adam Burzyński uplasował się na 7-8 miejscu otrzymując
pamiątkowy dyplom. W klasyﬁkacji drużynowej wyżej wymienieni uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta zdobyli i zajęli 2 miejsce na 21
startujących otrzymując pamiątkowy puchar.
W igrzyskach Młodzieży startował Michał Burzyński, zajmując 13-16 miejsce
zdobywając dla szkoły sześć punktów. plasując się na 13 -15 miejscu na 19 szkół.
Szkołę Podstawową nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego reprezentował Michał
Łukaszewicz, który wywalczył 2 miejsce. Adam Dziejma 25 -28 miejsce, łącznie
zdobywając 20 punktów. zajmując 2 miejsce na 19 szkół.
Autor: Instruktor Tenisa Stołowego E. Zawadzki

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała dyrek torka szkoły pani Anna Fidurska oraz
wicerezes PWSZS pan Marek Sadowski. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiła
kolumna ﬂagowo-tabliczkowa ,którą tworzyły uczennice szkoły podstawowej
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Wasilkowie. W zawodach wzięło udział 16 drużyn
z województwa podlaskiego: Białegostoku, Augustowa, Dobrzyniewa Dużego,
Brańska, Hajnówki, Grajewa, Zambrowa i Kleosina. Oceniając pokaz sędziowie
zwracali uwagę na zdolność utrzymania wysokiego poziomu intensywności przez cały
czas pokazu, ogólny wyraz artystyczny, trudność i technikę wykonania elementów
obowiązkowych, takich jak: pajace , pompki, wymachy nóg, wagi , szpagat i skok.
Zawodniczki z Wasilkowa zaprezentowały się znakomicie. Wykonały wszystkie
elementy obowiązkowe znakomicie, a ich ukł ad cechował wysoki poziom
intensywności.
Podczas uroczystego zakończenia nastąpiła dekoracja najlepszych zespołów. Zawody
przebiegły sprawnie i dostarczyły wiele sportowych emocji. Wszystkim naszym
zawodniczkom należą się gratulacje.
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Przegląd wydarzeń w tenisie stołowym
W numerze 157 „Gazety Wasilkowskiej” podsumowałem II Turniej X Edycji w Tenisie
Stołowym Ligii Amatorskiej. Dla przypomnienia drużyna MOAK-u Wasilków
wywalczyła III miejsce wśród szesnastu drużyn I i II Ligii, a już 24 lutego br., rozpoczęła
się XI Edycja tych rozgrywek pod Patronatem Białostockiej Ligii Sportu. Na początek
rozegraliśmy mecz z PERFEKTĄ. Drużyna MOAK-u zaprezentowała wysoką formę
zwyciężając 13:1. Punkty zdobyli M. Łukaszuk 3,5 po 3 pkt zdobyli P. Szeparowicz,
Cz. Morzy, K. Popławski i K. Drozdowski 0,5 pkt . W drugiej kolejce wygraliśmy
z drużyną RODMAR. Drużyna ta w stosunku do poprzednich rozgrywek pozyskała
dwóch byłych drugoligowców: Rafała Marczykowskiego i Emanuela Lecha, którzy
znacznie powiększyli siłę „ognia”. W starciu dwóch debli odnieśliśmy zwycięstwa
i prowadziliśmy 2:0. Pierwsze cztery par e indywidualne zremisowaliśmy 2:2 i stan
meczu w efekcie to 4:2 dla MOAK-u. Następnie cztery pojedynki również zakończyły
się remisem a stan meczu to 6:4. Ostatnie cztery pojedynki wygraliśmy 3:1 i cały mecz
9:5. Punkty dla MOAK-u zdobyli: P. Szeparowicz – 3,5, Cz. Morzy – 2,5, M. Łukaszuk1,5, K. Popławski – 1, K. Drozdowski 0,5. W trzeciej kolejce zagraliśmy z II drużyną
z Wysokiego Mazowiecka – KTS II. Nie wszystkie mecze były zacięte ale zakończone
naszym zwycięstwem 13:1, po 3,5 pkt zdobyli M. Łukaszuk, P. Szeparowicz
i Cz. Morzy, 2 pkt K. Popławski i K. Drozdowski 0,5 pkt .Po trzech kolejkach zajmujemy
III miejsce bez przegranego meczu. Następna kolejka odbędzie się 24 marca 2019
roku. Dnia 9 marca br., w Suchowoli rozegrano III Grand Prix Województwa Kadetów.
Prawo startu mieli zawodnicy z licencją Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Wśród
trzydziestu ośmiu zawodników startowali chłopcy z Wasilkowa 13 -16 miejsca
wywalczył K. Kuźma – młodzik, miejsce 17-24 wywalczyli kadeci: J. Buzun
i O. Kotowicz. Pierwsze miejsce wywalczył uczeń Szkoły Podstawowej nr 1
w Wasilkowie M. Łukaszewicz, który jest zawodnikiem UKSTS Ósemka Białystok.
W III Grand Prix Polski Kadetów reprezentował woj. Podlaskie.

Wiosenny Turniej
Tenisa Stołowego
27 kwietnia
Szczegółowe informacje
www.moakwasilkow.pl
FB:
MiejskiOśrodek
AnimacjiKultury

Autor: Instruktor Tenisa Stołowego E. Zawadzki
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IKO Matsushima Polish Open
- Otwarty Turniej Kyokushin Karate Wasilków 2019
Zapraszamy w imieniu Organizatora do uczestnictwa w międzynarodowym turnieju
Kyokushin Karate, które odbędzie się 5 maja 2019 r., godz. 10:00 -17:00 w Szkole
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.
W ubiegłym roku w turnieju startowało 140 zawodników z Polski, Białorusi,
Chorwacji. W tegorocznej edycji organizatorzy przewidują wyższą liczbę uczestników
m.in. z Ukrainy, Litwy, Estonii i Rosji. Swoją obecność potwierdzili znani karatecy
i sportowcy między innymi:
Shihan Klaus Rodian Rex- 6 dan – Prezydent Europejskiej IKO Matsushima, Shihan
Sergey Lukyanchikov- 6 dan -Vice Prezydent Europejskiej IKO Matsushima, Shihan
Roman Kucﬁr -6 dan – Branch Chief UK IKO Matsushima, Piotr Sawicki- 6 dan – Branch
Chief IKO Nakamura, prawdziwa legenda karate kyokushin, Mistrz Świata
i wielokrotny Mistrz Europy, Aleksy Kuziemski - medalista Mistrzostwa Świata
i Europy w boksie, olimpijczyk. Więcej informacji na stronie:
www.kyokushin-wasilkow.pl
Red.

Kyokushin Team Wasilków rozpoczęło sezon
23 marca Kyokushin Team Wasilków rozpoczęło sezon na Dziecięcej Spartakiadzie
w Tykocinie. Dzieci z sekcji karate stoczyły po jednej walce, które w większości
wygrały. Z kolei 30 marca na Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Oyama
Karate w Białymstoku zawodnicy z Wasilkowskiej sekcji Karate Bartosz Kropiwnicki
stanął na podium zajmując 1 miejsce, Zuzanna Łopato 2 miejsce, Zuzanna Łupińska
4 miejsce - wygrała jedną walkę ale z powodu kontuzji nie była w stanie dalej walczyć,
a Patryk Dużej wygrał jedną z dwóch rozegranych walk. Wszyscy zawodnicy wrócili
bogatsi w nowe doświadczenia. W zawodach wzięło udział 190 zawodników
z 13 ośrodków. Gratulujemy wszystkim zawodnikom z Kyokushin Team Wasilków.
mat. Kyokushin Team Wasilków

Tytuł Mistrzyń Województwa Podlaskiego należy do uczennic ze
Szkoły im.Króla Zygmunta Augusta!
W sobotę 6 kwietnia w Supraślu odbył się Finał Województwa Podlaskiego
w Drużynowych Biegach Przełajowych. W zawodach odbywających się podczas
pięknej, wiosennej pogody uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla
Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Konkurencja była ogromna, gdyż w zawodach
uczestniczyli sami wspaniali zawodnicy, nasi uczniowie okazali si ę NAJLEPSI!
Dziewczynki drużynowo zajęły pierwsze miejsce, a chłopcy zdobyli trzecie miejsce.
Również indywidualnie możemy pochwalić się sukcesami, gdyż na pierwszym miejscu
podium, w kategorii klas IV i V stanęły nasze zawodniczki – Kinga Miękiszewska
i Joanna Szermińska, a wśród klas VI Aneta Bogdanowicz zdobyła srebrny medal.
Zwycięstwo drużynowe sprawiło, że uczennice Szkoły Podstawowej im. Króla
Zygmunta Augusta pojadą walczyć o medale na Mistrzostwach Polski! Zawody te
odbędą się już 26.04.2019r. w Sochaczewie. Jest to ogromne wyróżnienie i nagroda
za ciężką pracę.
Skład drużyny dziewcząt, najlepszych na Podlasiu:
kl. IV – Kinga Miękiszewska, Maria Gauza, Martyna Ignatowicz, Marta Szydlik
kl. V – Joanna Szermińska, Paula Roszkowska, Zuzanna Marecka, Ewa Kwiatkowska
kl. VI – Aneta Bogdanowicz, Wiktoria Zujko, Weronika Zujko, Patrycja Pruszyńska
opiekunowie: Agnieszka Halicka, Paweł Świderski
Skład chłopców, którzy na Mistrzostwach Województwa zajęli III miejsce:
kl. IV – Kamil Zbierajewski, Wiktor Piaszczyk, Eryk Nietupski, Eryk Dyszkiewicz
kl. V – Ar om Babovich, Julian Bielecki, Oliwier Szczepiański, Oliwier Tryląg
kl. VI – Szymon Topolański, Paweł Daniluk, Łukasz Komenda, Krys an Motoszko
opiekunowie: Katarzyna Barcewicz, Adam Czołpiński, Bogusław Mijalski
mat. SP im. Króla Zygmunta Augusta
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II Zawody Rzutowe im. Lucjana Szyszki

Kalendarium wędkarskie

Zawody zostały rozegrane w dniu 30.03.2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Wasilkowie. Organizatorem imprezy był Zarząd Koła PZW w Wasilkowie przy
wsparciu Komisji ds. Młodzieży w Białymstoku i Dyrekcji SP Nr 1 im. Ks. Wacława
Rabczyńskiego. Funkcję sędziego głównego sprawował kol. Andrzej Białous,
sekretarzem i gospodarzem zawodów był kol. Wojciech Bogusłowicz (obaj
z uprawnieniami sędziego klasy krajowej). Sędziami zawodów na rzutniach byli
również kol. Kazimierz Kmita, Kornelia Halicka, Patryk Żakowski, Andrzej Niczyporuk
oraz Henryk Sadowski. W zawodach startowało 22 zawodników, którzy rozegrali
trójbój rzutowy
tj. spinning sprawnościowy, spinning cel oraz konkurs
sprawnościowy w 5 kategoriach wiekowych.
Trójka najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej została uhonorowana
pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi (sprzęt wędkarski). Wszyscy
pozostali zawodnicy otrzymali z rąk organizatorów okolicznościowe statuetki oraz
upominki.
Zarząd naszego Koła składa serdeczne podziękowania Zarządowi Okręgu PZW
w Białymstoku oraz Komisji ds. Młodzieży za ﬁnansowe wsparcie tej udanej imprezy
podsumowującej okres pracy jesienno – zimowej w hali z młodzieżą naszego okręgu.

Rozstrzygnięcie Zawodów Podlodowych o Mistrzostwo Koła.
10 lutego 2019 roku na Zalewie Siemianówka zostały rozegrane Zawody Podlodowe
o Mistrzostwo Koła PZW w Wasilkowie. Po rozegraniu jednej 5-cio godzinnej tury
i podsumowaniu wyników przez komisję sędziowską ogłoszono wyniki:
I miejsce w tegorocznych zawodach zdobył Wojciech Sokołowski, który złowił 4,02 kg
ryb – głównie drobna płoć, krąp i leszcz. II miejsce zajął Jerzy Wierchanowicz
z wynikiem 2,02 kg ryb, III miejsce przypadło Krzysztofowi Zawadzkiemu – 1,67 kg
ryb.
Zwycięzcy otrzymali z rąk organizatorów puchar, statuetki i dyplomy oraz bony
towarowe na zakup sprzętu wędkarskiego. Dodatkowy puchar oraz nagrodę
Memoriału Józefa Dąbrowskiego za największą rybę zawodów – leszcza o wadze 0,52
kg otrzymał zwycięzca zawodów Wojciech Sokołowski. Gratulujemy!
4 maja 2019 roku zaplanowano rozegranie Zawodów Spinningowych o Mistrzostwa
Koła „Okoń” Wasilków. 5 maja 2019 roku w naszym mieście zostanie rozegrana
X Jubileuszowa Okręgowa Olimpiada Młodzieży w sportach Wędkarskich PZW
Białystok. Celem tej dużej imprezy jest popularyzacja idei wędkarstwa w zakresie
ochrony przyrody i środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem
Olimpiady jest Koło PZW Wasilków, a współorganizatorem Komisja Młodzieżowa przy
Z.O. PZW w Białymstoku. Udział w olimpiadzie zapowiedziało około 40 zawodników
trzech kategorii wiekowych 12-14-16 lat wraz z opiekunami. Młodzi i bardzo młodzi
wędkarze rozegrają w niej cztery obowiązkowe konkurencje: Zawody wędkarskie
w spławiku, Wędkarskie zawody rzutowe – trójbój spinningowy, Test ekologicznowędkarski, Test sprawnościowy. Koło Wasilków będą reprezentować 2 drużyny.
Patronem honorowym Olimpiady jest Prezes Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku
Pan Dariusz Dziemianowicz oraz Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. Terminarz
zawodów wędkarskich Koła PZW w Wasilkowie na rok 2019 :
h p://www.pzw.org.pl/wasi lkow/wiadomosci/183201/60/terminarz_zawodow_we
dkarskich_kola_pzw_w_wasilkowie_na_rok_2019
Mat.: Koło PZW w Wasilkowie

Źródło: h p://www.pzw.org.pl/wasilkow/

Turniej o Puchar Burmistrza Wasilkowa KS Wasilków
W niedzielę 3 marca., odbył się kolejny turniej o Puchar Burmistrza Wasilkowa,
w którym rywalizowali zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi.
W walce o 5 miejsce Junior I Białystok pokonał swoich kolegów z Juniora II 7:2. Trzecie
miejsce wywalczyła drużyna Pogoni Łapy, która wygrała z KS II Wasil ków 3:1.
W wielkim, emocjonującym ﬁnale gospodarze ograli Koronę Dobrzyniewo 2:0.
Zawodnikiem turnieju został zawodnik KS Wasilków I – Dawid Wiśniewski.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział, zaangażowanie i dostarczenie wielu
emocji. Podziękowania składamy też Pani Burmistrz Dominice Jocz, która wręczyła
ufundowane przez Gminę Wasilków puchary.
Mat. KS Wasilków
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Sport jako forma rozładowania energii

Turniej piłki nożnej w OSiW w Wasilkowie

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie niewątpliwie
uwielbiają wszelkie odmiany aktywności a w szczególności sport. Jak nie mecz piłki
nożnej to ping –pong, bilard czy też siłownia. Chcąc urozmaicić formy spędzania czasu
wolnego 5 marca 2019 roku zorganizowano mini sparingi bokserskie. Jak się okazało
była to doskonała okazja do wyładowania energii i zdrowego zmęczenia się. Z całą
pewnością będziemy tę aktywność powtarzać regularnie.

Dużą popularnością wśród młodzieży z internatu OSiW w Wasilko wie cieszy się piłka
nożna. 19 marca br., uczestnicy Ośrodka postanowili aktywnie i na sportowo spędzić
popołudnie, rozgrywając turniej piłki nożnej chłopów. Przed ﬁnałowym meczem
rozegrano eliminacje, które wyłoniły dwie drużyny – ﬁnalistów turnieju.
Od pierwszego meczu emocje sięgały zenitu, nie brakowało efektownych zagrań
i wielkiego zaangażowania ze strony młodzieży. W wielkim ﬁnale mecz rozegrano
dwie połowy po 15 minut każda. Zawodnicy pamiętali także o przestrzeganiu zasad
fair play. Zawody przebiegały w sportowej i miłej atmosferze, uczestnicy pokazali,
że wolny czas można spędzać nie tylko przy komputerze, ale z korzyścią dla zdrowia.

Mat.: Autor/zdjęcia: Magdalena Dubaniewicz-Kiełczyńska – wychowawca OSiW OHP

Autor/zdjęcia: Wołkowycka Ewa – wychowawca OSiW w Wasilkowie

Światowy Dzień Wody
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Dzień ten został ustanowiony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Uczestnicy Ośrodka Szkolenia
i Wychowania w Wasilkowie już 21 marca postanowili uczcić to Święto. Zajęcia
rozpoczęły się od pogadanki na temat znaczenia wody i zagrożenia jakie niesie
ze sobą spadek jej zasobów.

Ziemia naszym wspólnym domem
W dniu 10 marca br., w OSiW OHP w Wasilkowie odbyły się zajęcia pt:” Ziemia
naszym wspólnym domem”. Zajęcia rozpoczęły się quizem ekologicznym, w którym
pięciu uczestników miało okazję pochwalić się wiedzą o ekologii i recyklingu.
Młodzież zgłębiła swoje umiejętności w trakcie prowadzonych dyskusji,
obejmujących problematykę dewastacji środowiska natural nego i podejmowania
działań na rzecz ochrony przyrody. W trakcie zajęć młodzież wykonała plakat
pt. ”Pomóżmy środowisku- przewietrzmy swoje szafy już dziś”. Warsztaty miały na
celu uświadomienie młodzieży jak ważne są działania proekologiczne i jakie są skutki
ingerencji człowieka w środowisko naturalne.

Akcja uświadomiła uczestników, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu
braku dostępu do czystej wody. Młodzież wykonała plakat promujący oszczędzanie
wody, zawierający wiele ciekawych informacji o wodzie, podkreślający jej znaczenie
w życiu ludzi, roślin i zwierząt. Szereg działań podjętych tego dnia uświadomił
każdemu, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić, cenić
i we właściwy sposób wykorzystywać, by nie nastał nigdy taki dzień, w którym nie
popłynie ona z naszego kranu.
Autor/zdjęcia: Wołkowycka Ewa – wychowawca OSiW w Wasilkowie

Autor/zdjęcia: Barbara Czajkowska – wychowawca OSiW

Dekoracje Wielkanocne
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w internacie Ośrodka
Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie odbędzie się uroczysty obiad wielkanocny.
Na zajęciach plastycznych uczestnicy wykonali własnoręcznie dekoracje i ozdoby
świąteczne. Szczególnie podobały się koszyczki wielkanocne. W trakcie pracy
młodzież miała okazję porozmawiać o tradycjach Świąt Wielkanocnych. W każdym
domu święta obchodzone są podobnie. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć
pisanek oraz tradycyjnych potraw. Wielkanoc to szcz ególny czas radości związany
ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Zajęcia plastyczne upłynęły w miłej i przyjaznej
atmosferze.
Wszystkim pracownikom i młodzieży życzymy spokojnych, radosnych Świat
Zmartwychwstania Pańskiego oraz udanego śmigusa dyngusa.
Autor/zdjęcia: Malicka Barbara – wychowawca OSiW
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Podsumowanie pierwszego kwartału Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wasilkowie
Pierwszy kwartał tego roku dobiegł końca. Przez ostatnie trzy miesiące wyjeżdżaliśmy
15 razy do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym do pożarów 6 razy, zaś do
miejscowych zagrożeń 9 razy. Wśród miejscowych zagrożeń można wyróżnić:
wypadek/kolizja: 6 razy, zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG2 w Białymstoku:
1 raz, pomoc innym służbom: 1 raz, pomoc zwierzętom: 1 raz. W 15 zdarzeniach
skutek śmiertelny odniosła 1 osoba zaś 10 zostało rannych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jurowcach – podsumowanie 2018 r.
W styczniu tego roku nasza OSP brała udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na Rynku Kościuszki w Białymstoku, gdzie odbył się pokaz ratownictwa
technicznego w wykonaniu wasilkowskich strażaków przy wsparci u Grupy
Ratowniczej Nadzieja. W tym miesiącu dbaliśmy również o bezpieczeństwo
przemarszu Orszaku Trzech Króli. W lutym odbyło się Walne Zebranie
sprawozdawcze za rok 2018. Dnia 3 marca w Wasilkowie odbył się Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Po raz czwarty wspieraliśmy organizatorów w organizacji
imprezy oraz dbaliśmy o bezpieczeństwo zawodników na trasie biegu. Regularnie co
dwa tygodnie spotykamy się na zbiórkach szkoleniowych, na których to odbywają się
ćwiczenia związane z doskonaleniem naszych umiejętności.
OSP Wasilków

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach w 2018 roku brała udział w
wydarzeniach i uroczystościach:
1. Zorganizowanie 90-lecie naszej OSP, połączone przekazaniem zużytego sprzętu do
otwarcia wystawy w remizie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
2. Organizacja wygranych w konkursie Warsztatów z Ratownictwa Technicznego –
prowadzone przez FIRE SQUAD. (Uczestnicy OSP Jurowce, OSP Wasilków, OSP Czarna
Wieś Kościelna, OSP Pogorzałki), nad bezpieczeństwem medycznym czuwała Grupa
Ratownicza Medival, a obecnością zaszczycili także przedstawiciele Państwowej
Straży pożarnej w Białymstoku: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
st. bryg. mgr inż. Kazimierz Kulesza, Naczelnik Wydziału Operacyjno -Szkoleniowego
bryg. mgr inż. Adam Grygoruk – opiekun z ramienia PSP, jednostek OSP naszej gminy,
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku mł. bryg. mgr inż.
Andrzej Łęczycki.
3. Ewakuacja Szkoły Podstawowej w Jurowcach.
4. Pokaz Ratownictwa Technicznego - na Rynku Kościuszki w ramach XXVI ﬁnału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspólnie z Grupą Ratowniczą Medival, Rycar
i Uniwestal.
5. Pokaz Ratownictwa Technicznego - na Pikniku „Militarnym” w Ogrodniczkach –
wspólnie z OSP Ogrodniczki.
6. Pokaz dla rodzin Fundacji „ Pomóż Im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci z okazji
dnia dziecka, wspólnie z Grupą Ratowniczą Medival.
7. Pokaz Ratownictwa Technicznego - Dni otwarte „Uniwerstal”, wspólnie z Grupą
Ratowniczą Medival.
8. Festyn rodzinny „Osowicze”.
9. Festyn przy szkole w Jurowcach.
Podsumowując działania ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach
w roku 2018 wyglądały one następująco, jednostka uczestniczyła 55 razy w akcjach
ratowniczych:
- gaszeniu pożarów 28 razy,
- likwidacji miejscowych zagrożeń 27 razy w tym:
- 20 razy wyjazd do wypadku komunikacyjnego
- 3 razy usuwanie powalonego drzewa
- 2 razy pompowanie zalanych budynków
- 1 raz otwarcie drzwi policji
- 1 raz inne zdarzenie
Działania prowadziła poza gminą Wasilków: w gminach Czarna Białostocka,
Dobrzyniewo Duże, Jasionówka.
Prezes OSP Jurowce – Bogusław Lewkowicz

fot. FB OSP Wasilków

Ochotnicza Straż Pożarna apeluje
Szanowni Państwo. Przyszła wyczekiwana wiosna. To czas kiedy strażacy bardzo
często wyjeżdżają do pożarów traw. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że wypalanie
roślinności jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne. Za większość przyczyn
powstania pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Niejednokrotnie mały pożar
przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany. Tylko
w marcu tego roku Straż Pożarna w Polsce wyjeżdżała 13 526 razy do pożarów traw.
Wypalanie traw narusza obowiązujący porządek prawny. Apelujemy o rozwagę.
STOP pożarom traw. Ziemia jest tylko jedna.
OSP Wasilków

Kroniki policyjne styczeń-marzec 2019 rok
- W okresie od 5 stycznia do 6 stycznia 2019 roku, w Dąbrówkach nieustalony sprawca
dostał się do wnętrza niezamkniętego budynku tartaku, skąd dokonał zaboru w celu
przywłaszczenia siłownika hydraulicznego, kluczyka do stacyjki rębaka marki
„Bandit”, dwóch zestawów kluczy nasadowych i innych kluczy o łącznej wartości 1200
zł, reduktora do spawarki elektrycznej wartości 400 zł a nadto umyślnie dokonał
uszkodzenia maszyny poprzez przecięcie przewodów elektrycznych w wyniku czego
powstały straty ok. 10 tysięcy złotych.
- W nocy 21 stycznia 2019 roku, w Wasilkowie sprawca umyślnie dokonał zniszczenia
mienia w ten sposób, że uderzał pięściami w ściany wiaty, w wyniku czego dokonał
wybicia dwóch szyb powodując straty w wysokości 600 zł na szkodę Urzędu
Miejskiego w Wasilkowie. Sprawca został ustalony i rozliczony.
- 21 stycznia 2019 roku, w Wasilkowie przy ul. Białostockiej sprawca kierował
samochodem osobowym marki Citroen w stanie po użyciu środków odurzających
w postaci Metamfetaminy.
- W nocy z 22 na 23 lutego 2019 roku, w Nowodworcach z placu budowy z działki
budowlanej nieznany sprawca dokonał zaboru, w celu przywłaszczenia
33 wodoodpornych płyt o wymiarach 2,5 x 1,25 m w wyniku czego powstały straty
w wysokości 3300 zł.
- W dniu 23 lutego 2019 roku, w Wasilkowie przy ul. Jurowieckiej na drodze publicznej
w ruchu lądowym, sprawca kierował samochodem osobowym marki Audi znajdując
się w stanie nietrzeźwości.
- W okresie od 5 marca do 6 marca 2019 roku, w Wasilkowie przy ul. Kościelnej
sprawca dokonał zaboru w celu przywłaszczenia elementów do zabytkowych
pojazdów, w wyniku czego postały straty w wysokości 2420 zł. Sprawca został
ustalony i rozliczony.
- W dniu 16 marca 2019 roku w miejscowości Jurowce na trasie DK 8 sprawca
kierował pojazdem marki Volvo, znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Mat.: Komisariat Policji w Wasilkowie

fot. FB OSP Jurowce
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GW: Czy macie na swoim koncie jakieś osiągnięcia?
KT: O tak . Pierwsze lata to była ciężka praca, ale już zaczynamy zbierać jej owoce.
W tamtym roku uczniowie klasy I i II świetnie poradzili sobie w ogólnopolskich
konkursach przedmiotowych „Olimpusek” zajęli wysokie miejsca w pierwszych
dziesiątkach w kraju, na kilkaset uczniów biorących w nich udział. W tym roku
w Ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów wszyscy uczniowie klasy III
zajęli miejsca w pierwszej trzydziestce w kraju, a jeden uczeń zajął 14 miejsce! W tym
roku w „Olimpusku” w sesji zimowej Krzyś Sadowski z klasy III zajął 14 miejsce w kraju,
a Ola Bakun z klasy I – 13 miejsce. Na przestrzeni tych kilku lat osiągnęliśmy także
sukcesy w miejskich konkursach plastycznych i ekologicznych, dzieci nasze biorą
udział w turniejach sportowych, np. karate czy szachowych. W minionym roku
szkolnym drużyna naszej szkoły zajęła I miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym.
GW: Jak wygląda codzienność w Waszej szkole?
KT: Oprócz codziennej nauki, która odbywa się w atmosferze wzajemnej życzliwości
i zrozumienia dla mocnych i słabszych stron każdego dziecka, klasy wraz
z nauczycielami cyklicznie organizują występy dla rodziców i bliskich z okazji różnych
świąt okolicznościowych. Występy są bardzo złożone i piękne! Wypracowane do
najmniejszego szczegółu. Jest gra aktorska, tańce, śpiewy, stroje! Bierzemy też
czynny udział we wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych na terenie miasta,
np. dni Wasilkowa.

Ponadto, prowadzimy wolontariat. W tym roku uczniowie zorganizowali Mikołajki dla
zwierząt ze schroniska w Białymstoku. Zbierali również pieniądze na rodzinne domy
dziecka, zbierali dary dla dzieci z domów dziecka na Litwie. Dwa razy w roku
organizowane są wycieczki wyjazdowe. Byliśmy już w Białowieży, Poczopku, na
Farmie Iluzji w Mościskach, a tym razem z rodzicami wybieramy się do Warszawy.
Uczniowie, nie tylko ciężko pracują na swój sukces, ale także potrzebują odrobiny
rozrywki. Co miesiąc organizowane są wyjścia czy krótkie wycieczki po okolicy.
W plenerze też odbywają się niektóre zajęcia eduakcyjne.
GW: Czym się wyróżnia Wasza szkoła?
KT: Jesteśmy szkołą nowoczesną. Wprowadzamy nowe metody nauczania
np.Tutoring - to niezwykła metoda dydaktyczna, polegająca na rozwijaniu potencjału
uczniów oraz motywowaniu ich do samodzielnej pracy i rozwoju. Nauczyciel pomaga
uczniowi, motywuje, zadaje mądre pytania, by ten mógł poszukiwać własnej drogi do
wiedzy, rozwoju i satysfakcji. Nie boimy się trudnych pytań . Wręcz zachęcamy
naszych uczniów do zadawania ich, poszukiwania, zaspokajania ciekawości.
Wyposażamy naszych uczniów w kompetencje kluczowe. Mamy dobrze wyposażone
sale, a będą jeszcze lepiej. Uczniowie korzystają na zajęciach z tabletów czy
monitorów interaktywnych. Stosujemy ciekawe metody nauczania. Uczniowie uczą
się przez doświadczenie. Poszukują, dociekają, zaspokajają swoją naturalną
ciekawość świata przy aktywnym wsparciu swoich nauczycieli, na których zawsze
mogą liczyć.
GW: Jakie są plany na przyszłość?
KM:W chwili obecnej, placówka mieści się w budynku przy ulicy Białostockiej 1A
i troszkę nam już się robi tu ciasno, ale już niedługo rozpocznie się budowa nowego
budynku zaprojektowanego na potrzeby naszej szkoły. Będzie piękna, przestronna
i na pewno uczniowie będą się w niej bardzo dobrze czuli. Planujemy przeprowadzić
się do niego w przyszłym roku szkolnym. To jest na razie najważniejsze, bo w obecnej
lokalizacji zaczyna brakować nam miejsca, co nas bardzo cieszy, że coraz więcej osób
obdarza nas swoim zaufaniem. Naszą kadrę pedagogiczną tworzy bardzo zgrany
i ambitny zespół nauczycieli. Mamy ogromne szczęście, że chcą z nami
współpracować naprawdę wspaniali nauczyciele, którzy kochają i rozumieją dzieci
i są również pasjonatami swojego zawodu. Prowadzimy obecnie rekrutację do klas I,
II, III i IV. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na Dni Otwarte – pełnie
ciekawych niespodzianek, ale zapraszamy również do codziennego kontaktu
i odwiedzin.
GW: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Co roku organizujemy nowe formy zajęć pozalekcyjnych w zależności od
zainteresowań. Jesteśmy w stanie zorganizować wszystkie zajęcia, jeśli zbiorą się
chętni możemy zorganizować nawet lekcje chińskiego :. Po lekcjach czas również
wypełniony jest po brzegi ciekawymi zajęciami. Organizujemy dzieciom turnieje gier
planszowych i logicznych, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe. Lekcje
rozpoczynają się o 8:15 i codziennie prawie do 15:00 są zorganizowane i ciekawie
prowadzone. Zapewniamy opiekę od 7:00 do 16:30. Chociaż godziny tej opieki
ustalamy elastycznie co roku, zgodnie z potrzebami rodziców.
GW: W waszej reklamie wspominacie o dzieciach z orzeczeniami.
KT: Tak, jak powiedziałam: Tekakwita to szkoła na miarę każdego dziecka.
Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te nie
muszą uczęszczać do specjalnych odizolowanych placówek tylko normalnie rozwijać
się i funkcjonować społeczeństwie. To uczy obie strony wsparcia i zaangażowania
społecznego. Tacy uczniowie świetnie u nas funkcjonują, Organizujemy im warunki
do nauki zgodne z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach. Wspomagamy,
wspieramy, organizujemy niezbędne terapie. Dzieci mają zapewnione zajęcia
z terapeutami, psychologiem oraz zajęcia indywidualne, wyrównawcze czy
rewalidacyjne. Rodzice natomiast mają w nas wsparcie, jesteśmy dla nich
partnerami. Dzieci z Orzeczeniami uczą się w naszej szkole bezpłatnie.
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