
 

kwartalnik bezpłatny NR 165 kwiecień 2021 ISSN 1233-5487

W numerze:
 Wygraj Suzuki Swift Hybrid!
 Wiosna pełna inwestycji
 Wasilków stawia na ekologię
 Sport w czasach pandemii

Zeskanuj kod QR i polub Wasilków na Facebooku

Fot. Stock Adobe



w w w.gazeta .moak wasi lkow.p l

G A Z E T A  W A S I L K O W S K A

w w w.gazeta .moak wasi lkow.p l

C Z A S O P I S M O  S P O Ł E C Z N O - K U L T U R A L N E  G M I N Y  W A S I L K Ó W

2 3

Wydawca: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie. Adres redakcji: ul. Dworna 19, 16-010 Wasilków, kom. 534 885 400, 

e-mail: gazetawasilkowska@gmail.com, Internet: www.gazeta.moakwasilkow.pl

Zespół redakcyjny: Emanuela Zabłocka, Karol Świetlicki, Jolanta Skowrońska, Lidia Dobrowolska-Wojewódzka, Sebastian Mackiewicz

Nakład: 6500 egz.

Okładka: Fot. StockAdobe/ Pellinni

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za treść materiałów przekazanych do zamieszczenia przez innych autorów.

Życzenia Świąteczne nadesłane 
do redakcji Gazety Wasilkowskiej

Wesołego Alleluja

Mieszkańcom Gminy Wasilków na te wyjątkowe Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego życzymy z jeszcze większą mocą niż 
zwykle zdrowia, nadziei i miłości.

Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Wasilkowie

Jarosław Zalejski

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Niech wielkanocna symbolika odrodzenia pozwoli nam Wszystkim na-
brać sił i umocni w Nas nadzieję na powrót do normalności. Spokojnych 
i ciepłych Świąt Wielkanocnych 

życzy Zespół Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

Życzenia Świąteczne 

W Imieniu Parafii Przemienia Pańskiego Wszystkim mieszkańcom 
Wasilkowa dużo siły mocy płynącej z pustego Grobu Chrystusa, 

Niech Zmartwychwstały nam błogosławi Alleluja.

Wesołych Świąt Wielkanocnych 

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei 
i niech przyniosą Wam wiele szczęścia i radości, by z ufnością spoglądać 
w przyszłość. Wesołych Świąt 

życzy Kierownik i Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Wasilkowie.

Wesołego Alleluja

Drodzy Mieszkańcy, z okazji Świąt Wielkiej Nocy przyjmijcie 
Państwo od nas najserdeczniejsze życzenia. Niech świąteczny czas bę-
dzie pełen radości, miłości i ciepła domowego ogniska, a także przyniesie 
nadzieję na lepsze jutro.

Życzy Klub Współpraca i Rozwój, Karol Krakowiecki, 

Marek Kojło, Tomasz Sawicki, Robert Lewkowicz

Wesołego Alleluja!

Świąt Wielkanocnych spędzonych w zdrowiu i cieple rodzinnej atmosfe-
ry, a także wiary, nadziei i miłości 

życzy Dyrekcja i cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wszystkim mieszkańcom Wasilkowa oraz gminy życzymy wesołych Świąt Wielkanocnych, spokoju, 
rodzinnego ciepła, wiosennego nastroju, zdrowia i nadziei na lepsze jutro. Niech będzie to czas wytchnienia 
i radości.

Dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

str. 4‑5 – Rozlicz PIT i wygraj! Mieszkańcy mogą wygrać nagrody 
w loterii, a Gmina może się rozwijać 

str. 6‑7 – Informacje Burmistrza Wasilkowa 

str. 8‑9 – Wiosna pełna inwestycji 

str. 10  – 11 marca – Dzień Sołtysa. Burmistrz podziękował za współ-
pracę wszystkim Sołtysom z Gminy 

str. 10 – Nowy inwestor wybuduje bloki 

str. 11 – Ochotnicze Straże Pożarne. Nowy wóz w Studziankach oraz 
wsparcie dla pozostałych jednostek

str. 12‑14 –  Odpady komunalne w pigułce. Odpowiadamy na waż-
ne pytania mieszkańców 

str. 15 –Karta Wasilkowianina – jakie niesie korzyści? 

str. 15 – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

str. 16‑17 – Wasilków stawia na ekologię 

str. 18 – Zwycięzcy konkursu poetyckiego pod hasłem.: „Nasze po-
wroty…”

str. 19 –Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021 

str. 20‑24 – Sport w Gminie Wasilków. Pandemia nie zgasiła spor-
towego ducha. Tenis stołowy – notka 

str. 25 – Seniorzy są dla nas ważni. Kolejne obrady Rady Seniorów 

str. 26 – Przepis na mazurek wielkanocny Pani Eugenii Górko 

str. 27 – Trzeci etap programu edukacyjnego Być jak Ignacy z SP 
im. Króla Zygmunta Augusta 

str. 27 – Szkolny Konkurs Recytatorski klasy II i III Witamy Wiosnę 
w Szkole Filialnej w Sochoniach 

str.28 – Wręczenie stypendiów Burmistrza Wasilkowa 

str.28 – Wybitny młody pianista z Wasilkowa wygrał międzynaro-
dowy konkurs 

str. 29 – Nowy Start w Kulturę MOAK-u 

str. 29 – Pokaz zdjęć Łukasza Horoszko 

str. 30 – Nowiny z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

str. 31 – Dwie nowe linie autobusowe W1 i W2

Szanowni Państwo,

Z  radością przekazujemy Wam kolejny, 165. 

numer Gazety Wasilkowskiej. Cieszymy się, że 

nowa szata graficzna przypadła Wam do gu‑

stu. W tym numerze poruszamy najważniejsze 

tematy z życia naszej Gminy.

Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edy‑

cji loterii PIT‑owej, w której można wygrać Suzuki 

Swift Hybrid oraz inne cenne nagrody. Przypo‑

minamy, że od 1 kwietnia rozpoczynamy Na‑

rodowy Spis Powszechny. Tłumaczymy, dlacze‑

go stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

uległy zmianie. 

Pokażemy Państwu, jakie inwestycje trwają i ja‑

kie są planowane w Gminie. Opowiemy o roz‑

wiązaniach ekologicznych, z których możecie 

skorzystać. Pokażemy, jak udało się wesprzeć na‑

sze lokalne jednostki OSP. Opowiemy co nowe‑

go w MOAK‑u – a mamy dobre wieści. Ogłosimy 

wyniki konkursu poetyckiego organizowanego 

przez Bibliotekę. Opowiemy także o sukcesach 

sportowych w naszej gminie. Zaprezentujemy 

też przepis na świąteczny mazurek, którego taj‑

ną recepturę zdradziła nam pani Eugenia Górko.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

W tym numerze: Od Redakcji



Rozlicz PIT  
i wygraj !

Drogi Mieszkańcu Gminy Wasilków -  wypełniając deklarację PIT wskaż swoje faktyczne miejsce 
zamieszkania i miej realny wpływ na rozwój swojej okolicy!

Przy składaniu deklaracji PIT nie jest ważne miejsce zameldo-
wania tylko zamieszkania.

Czy wiesz, że aż 38,23% Twojego podatku dochodowego PIT 
trafia do budżetu gminy, w której mieszkasz pod warunkiem, że 
w deklaracji wskażesz miejsce zamieszkania w tej gminie? Dzię-
ki wpływom z naszych podatków Gmina ma środki na rozwój 
i realizację lokalnych inwestycji. 

„Wpływy z podatków dochodowych to najistotniejsza część 
budżetu gminy – mówi Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckie-
wicz podczas konferencji prasowej – Dzięki nim możemy 
szybciej wykonać inwestycje infrastrukturalne, budowę dróg, 

chodników, oświetlenie, możemy lepiej dbać o szkoły i przed-
szkola, poprawiać jakość edukacji, organizować więcej wy-
darzeń kulturalnych, wspierać potrzebujących, dbać o zieleń 
i podejmować wiele innych działań związanych z rozwojem 
komunikacji w gminie. Aby zachęcić naszych mieszkańców 
do wskazywania faktycznego miejsca zamieszkania Urząd 
co roku organizuje Loterię PIT-ową pn. „Mieszkasz w Gminie 
Wasilków? Wygrywasz!” Wdrożyliśmy też projekt Karty Wasil-
kowianina, która daje konkretne benefity naszym mieszkań-
com. Przy składaniu wniosków na odnawialne źródła energii 
również można otrzymać więcej punktów, jeśli mamy złożo-
ną deklarację PIT, w której wskazaliśmy miejsce zamieszkania 
w naszej gminie.”

Konferencja prasowa dotycząca Loterii PIT-owej

Ubiegłoroczni zwycięzcy nagrody głównej zachęcają do udziału 
w trzeciej edycji loterii.

1 marca 2021 r. ruszyła kolejna – trzecia edycja loterii „Miesz-
kasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!” Ubiegłoroczni zwycięzcy 
przekonują, że warto uwierzyć w swoje szczęście.

Państwo Monika i Ireneusz Jaworscy ze Studzianek w ubiegłym 
roku wzięli udział w  loterii i wygrali nagrodę główną Toyotę 
Aygo. 

„Warto wziąć udział w loterii – mówi Pan Ireneusz – gdyż jest 
spora szansa na wygraną i nagrody są cenne. Poza tym to nic nie 
kosztuje, wystarczy zarejestrować się na stronie i tyle. To moja 
pierwsza wygrana. Dotąd nie wierzyłem, że można cokolwiek 
wygrać. Przekonała mnie ulotka.”

Pan Irek i Pani Monika zamierzają wybrać się 
latem wygranym w loterii au-
tem w dalszą podróż. Życzy-
my spełnienia wakacyjnych 
planów, a wszystkich miesz-
kańców gorąco zachęcamy 
do udziału w trzeciej edycji 
loterii.

Pamiętaj! Jeśli rozliczysz deklarację 
PIT w Drugim Urzędzie Skarbo-
wym wskazując miejsce zamiesz-
kania w Gminie Wasilków wejdź 
na  stronę: www.pitwwasilko-
wie.pl i zgłoś swój udział w lo-
terii, a możesz stać się szczęśli-
wym posiadaczem jednej z 18 
atrakcyjnych nagród, którymi 

są: samochód osobowy Suzuki Swift HYBRID, robot kuchenny 
Thermomix, 3 rowery, 3 smartfony oraz 10 smartwatchy. Udział 
w loterii można zgłaszać do 9 maja 2021 r. 
Losowanie nagród odbędzie się 12 maja. 

Zachęcamy do rozliczenia deklaracji PIT za pomocą łatwego 
w  obsłudze narzędzia PITax, dostępnego na  stronie: https://
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-wasilkowie/

Źródło: UM w Wasilkowie

Zwycięzcy Toyoty Aygo w ubiegłorocznej edycji loterii
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Szanowni Państwo!
Tegoroczna wiosna przynosi wiele zmian, inwestycji i nowych przedsię-
wzięć. Mimo trudnego, pandemicznego roku 2020, poprzedni rok bu-
dżetowy zamknęliśmy nadwyżką operacyjną. W bieżącym roku budżet 
gminy jest jeszcze bardziej ambitny, gdyż przystąpiliśmy do realizacji 
bardzo dużych inwestycji z udziałem pozyskanych środków zewnętrz-
nych, z czego największą i najbardziej kosztochłonną jest rozbudowa 
i przebudowa Przedszkola Słonecznego. 

Nasza gmina rozwija się i stale przyciąga nowych mieszkańców – w tym 
młode rodziny z dziećmi. Dlatego rozbudowa przedszkola jest tak ważna 
i niezbędna. Na tę inwestycję pozyskaliśmy aż 6,5 mln dofinansowania 
z RPO Województwa Podlaskiego. Przedszkole jest pierwszą od dawna 
inwestycją kubaturową realizowaną w naszej gminie, a do kolejnej przy-
stąpimy w ciągu najbliższych miesięcy – to rozbudowa z przebudową 
szkoły podstawowej w Studziankach. Ta również odbędzie się z dofinan-
sowaniem zewnętrznym w wysokości miliona złotych (całość inwestycji 
jest szacowana na 2,3 mln zł).

Na początku marca rozpoczęły się prace związane z przebudową układu 
komunikacyjnego w rejonie ulic Kościelnej i Polnej w Wasilkowie. O daw-
nym niebezpiecznym skrzyżowaniu możemy już zapomnieć. Jeszcze 
w tym roku oddamy do użytku nowe rondo wraz z nowymi elementami 
infrastruktury – chodnikami, ścieżką rowerową, przystankami, nowym 
oświetleniem. 59% wartości inwestycji pokryta zostanie ze środków po-
zyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Kandydując w wyborach 
deklarowałem, że wykonamy tę inwestycję i konsekwetnie to realizujemy.

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwał intencyjnych w tym zakresie 
przystąpiliśmy także do prac nad dwoma niezwykle ważnymi inwesty-
cjami, z czego pierwszą jest budowa domu kultury w Wasilkowie, drugą 
– budowa nowych domów komunalnych. Gmina jest w posiadaniu za-
ledwie 46 lokali komunalnych, których stan jest niezadowalający. A tak 

mała liczba mieszkań w zasobie powoduje brak możliwości przyznania 
lokali wszystkim, którzy tego potrzebują.

Kolejnym ważnym działaniem jest otoczenie zalewu oraz bulwary 
nad rzeką. Ze względu na stan pomostów i basenów na zalewie, 
w pierwszej kolejności zajmiemy się właśnie nimi. Wykonaliśmy pro-
jekt i uzyskaliśmy pozwolenie na  rozbiórkę zniszczonych, niebez-
piecznych konstrukcji – z pomostami i wieżą do skoków. Aktualnie 
przystępujemy do wyłonienia wykonawcy tego zadania. Równocze-
śnie trwają prace projektowe całego nabrzeża zalewu, gdzie znajdzie 
się piętrowy pomost, obiekty gastronomiczne, dużo nowej zieleni, 
pływające fontanny, a od strony północnej (dojazd od ul. Jurowiec-
kiej) – plaża, wieża widokowa, tężnie, wypożyczalnia sprzętu wod-
nego oraz strefa rozrywki dla najmłodszych. Już teraz poszukujemy 
środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia. Na etapie apli-
kowania o dofinansowanie niezbędne jest posiadanie dokumenta-
cji projektowej i kosztorysów inwestorskich, dlatego pracujemy nad 
kompleksowym projektem. 

Kolejnym przedsięwzięciem będzie zagospodarowanie nabrzeża rze-
ki Supraśl – wykonanie ścieżek spacerowych wraz z kładką nad rzeką 
do ulicy Dwornej. Mam nadzieję, że na to przedsięwzięcie pierwszy raz 
w historii Wasilkowa sięgniemy po fundusze transgraniczne. Do tej pory 
nasza gmina z nich nie korzystała, a jest o co walczyć, bo dofinansowania 
osiągnąć pułap nawet 90% wartości inwestycji.

Nadal czekamy na rozstrzygnięcie dwóch naborów z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz na wyniki naboru z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg (dawny FDS). W ramach tych naborów aplikowa-
liśmy m.in. o środki na budowę Domu Seniora oraz o środki na pięć 
dużych inwestycji drogowych. Ponadto w planowanych jeszcze w tym 
roku naborach wystąpimy o środki na nowe przedsięwzięcia – m.in. 
wymianę oświetlenia w gminie na energooszczędne oraz doświetlenie 
odcinka ul. Białostockiej od Hotelu Jard do Doliny Cisów.

Informacje Burmistrza Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz, Burmistrz Wasilkowa – w czołówce burmistrzów 
w kraju.

Każda z tych inwestycji to olbrzymie przedsięwzięcie – począwszy od wy-
konania dokumentacji projektowej, studium wykonalności, uzyskanie 
wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, poprzez sporządzenie wnio-
sku o przyznanie dofinansowania zewnętrznego, a po jego uzyskaniu – re-
alizację i nadzór inwestorski nad kolejnymi jej etapami, po rozliczenie i spo-
rządzenie wniosków o płatność oraz prawidłowe oddanie jej do użytku.

Wspomniane wyżej realizacje to jedne z tych większych i bardziej kosz-
tochłonnych. Nie można jednak zapominać o wielu mniejszych, ale waż-
nych projektach. W tym roku powstaną nowe miejsca na mapie miasta 
i gminy wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego: plaża nad rzeką 
Supraśl od strony ul. E Plater, skatepark na Lisiej Górze oraz plan zabaw 
na Osiedlu Leśnym. Podobnie jak w roku poprzednim, także w sołec-
twach zrealizujemy projekty z budżetu obywatelskiego.

Kolejną ważną informacją jest podsumowanie pierwszego kwartału funk-
cjonowania komunikacji wewnątrzgminnej. Korzysta z niej wielu miesz-
kańców gminy – miesięcznie sprzedawanych jest ponad 1500 biletów 
jednorazowych. Niektórzy mieszkańcy zgłaszali, że do pętli nowe autobusy 
dojeżdżają puste. Nie oznacza to jednak, że na całej trasie są niewykorzy-
stywane – liczba sprzedanych biletów świadczy o tym, że nowa komunika-
cja jest potrzebna. Dodatkowo pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne 
w wysokości 2,7 zł do wozokilometra, co bardzo istotnie obniży obciążenie 
budżetu gminy z tytułu funkcjonowania nowej komunikacji.

Trudno jest wymienić wszystkie przedsięwzięcia, które realizujemy i nad 
którymi aktualnie pracujemy. W gminie wiele się dzieje i jestem pewien, 
że najlepsze jeszcze przed nami. Jako burmistrz chciałbym skupić się 
tylko na pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Są jednak sytuacje, które 
czasem w tym przeszkadzają. Jedną z nich była konieczność zaskarże-
nia uchwały Rady Miejskiej o nieudzieleniu mi votum zaufania. Z uwagi 
na bezprawne działanie części radnych oraz doniosłość skutków praw-
nych instytucji votum – byłem zmuszony wystąpić ze skargą do sądu. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 9 marca 2020 roku uznał 
słuszność mojej skargi. Wcześniej Kolegium RIO w Białymstoku unieważ-
niło uchwałę Rady Miejskiej o nieudzieleniu mi absolutorium. W obu 
przypadkach sąd i organ nadzoru stwierdziły brak podstaw merytorycz-
nych i uzasadnienia uchwał. Kilkukrotnie apelowałem już do radnych 
o porzucenie polityki i współpracę dla dobra gminy i jej mieszkańców. 
Nie zamierzam ustawać w tych apelach, gdyż nie jesteśmy tu dla siebie, 
a dla dobra publicznego i wierzę, że nasi radni to zrozumieją.

Mimo niekiedy niełatwych okoliczności, wraz z moim zespołem współ-
pracowników nie ustajemy w działaniach, by rozwijać naszą gminę. Każ-
dego z Państwa zapraszam do współpracy, kontaktu, wyrażania swoich 
opinii i dzielenia się swoimi przemyśleniami. Mimo, że od ponad roku 
możliwość osobistych spotkań jest ograniczana lub obwarowana do-
datkowymi restrykcjami, mam nadzieję, że pandemia znajdzie się w od-
wrocie, a nasze życie wróci do normy. Brakuje nam spotkań, wydarzeń 
kulturalnych, zajęć i innych form aktywności. Oby najbliższe miesiące 
przyniosły nam spokój i przywróciły normalne funkcjonowanie – tego 
Państwu i sobie gorąco życzę. Wszystkiego do-
brego!

Adrian Łuckiewicz

W  ogłoszonych wynikach plebiscytu zorganizowanego 
przez PortalSamorzadowy.pl Burmistrz Wasilkowa Adrian 

Łuckiewicz znalazł się w pierwszej piątce najlepiej ocenianych 
burmistrzów w 2020 roku. Jest jedynym samorządowcem z woj. 
podlaskiego tak wysoko sklasyfikowanym w tym plebiscycie. 

W konkursie „Samorządowiec Roku” można było oddawać głosy 
na marszałków województw, burmistrzów, prezydentów miast, 
starostów i wójtów, a także radnych województw, miast, gmin 
i powiatów. 

Jak podkreślają organizatorzy – analizując wyniki brano pod 
uwagę jedynie tych samorządowców, którzy uzyskali więcej niż 
500 głosów. W tej grupie kandydaci, którzy mieli dodatni bilans 
głosów (więcej głosów dodatnich niż ujemnych), przeszli do dru-
giego etapu. By wyrównać siłę każdego oddanego głosu, uzy-
skany wynik został podzielony przez liczbę mieszkańców miej-
scowości czy regionu, który reprezentuje dany samorządowiec. 

O tytuł Samorządowca Roku rywalizowali włodarze i radni z ca-
łego kraju, reprezentujący gminy, powiaty oraz województwa. 
W sumie od 1 stycznia 2020 r. do 21 stycznia 2021 oddano blisko 
133 tys. głosów.

Aktualnie w Polsce jest 822 burmistrzów. Najlepszym burmi-
strzem 2020 r., głosami internautów została wybrana Krystyna 
Wróbel z Lędzin. Adrian Łuckiewicz znalazł się w pierwszej piątce, 
obok: Katarzyny Kondziołka – burmistrz Zawichostu, Dariusza 
Chmury – burmistrza Wołowa oraz Elżbiety Radwan – burmistrz 
Wołomina. 

Źródło: PortalSamorzadowy.pl
Zapraszam na moją oficjalną stronę na Facebooku.  

Zeskanuj kod QR

Wyniki ogólnopolskiego plebiscytu
Burmistrz Wasilkowa w pierwszej piątce 

najlepszych burmistrzów w kraju

Zalew na rzece Supraśl – widok z lotu ptaka



Projekt przebudowy 
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miejsc w mieście. W pobliżu znajduje się szkoła, przedszkole, 
poczta, liczne sklepy i punkty usługowe. 

Mamy dobre wiadomości dla osób lubiących aktywnie spę-
dzać czas, oczekujących na rozbudowę infrastruktury spor-
towej w Wasilkowie.

3 lutego br. Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podpisał 
umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja kortów 
tenisowych w Wasikowie”, w ramach którego powstaną trzy kor-
ty tenisowe o nawierzchniach z trawy syntetycznej wraz z sys-
temem drenażu i przyłączem kanalizacji deszczowej. Zostanie 
również wykonana instalacja oświetleniowa terenu wraz z ogro-
dzeniem obiektu. Pojawią się elementy małej architektury: ławki, 
kosze na śmieci, tablice. Korty tenisowe powstaną na terenie Sta-
dionu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21.

Koszt projektu to 1 189 761,03 zł z czego 592 500,98 zł stanowi do-
finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Po środki zewnętrzne 
sięgnęliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Puszcza 
Knyszyńska. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg 
na wykonanie tej inwestycji. Wyłoniony wykonawca na realizację 
inwestycji będzie miał czas do końca 2021 r.

Gmina realizuje projekty, które wygrały podczas głosowania 
w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Już tego lata nad rzeką między ulicami Emilii Plater i Białostocką 
mieszkańcy będą mogli korzystać z piaszczystej plaży miejskiej 
ze strefą relaksu i wypoczynku. Będzie ona wyposażona w le-
żaki, hamaki, parasole i przebieralnię. Projekt zakłada m.in. przy-

pełna inwestycji
Wiosna

Budowa ronda  
na ul. Polnej w Wasilkowie

Pod koniec grudnia ubiegłego roku rozpoczęliśmy inwesty-
cję polegającą na  rozbudowie i  modernizacji Przedszkola 
Słonecznego przy ul. Polnej w Wasilkowie. Mimo niesprzyja-
jących dotąd warunków pogodowych wykonawca realizuje 
kolejne etapy przedsięwzięcia.

Budynek przy ul. Polnej zostanie rozbudowany o nowe skrzydło 
usytuowane od strony ul. Łąkowej. Powstanie w nim m.in. wielo-
funkcyjna sala audiowizualna mieszcząca 200 osób, zaplecze ku-
chenne, zespoły szatniowe, sale zajęć, sala do ćwiczeń ruchowych, 
sala komputerowa, liczne pomieszczenia do prowadzenia zajęć 
specjalistycznych, a także pomieszczenia gospodarcze i personelu. 

Wartość inwestycji wynosi ponad 9 mln zł, z czego ponad poło-
wę stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego, jakie otrzymaliśmy w ramach 
projektu pn. „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie 
– rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego”.

Od 1 marca trwają prace związane z przebudową skrzyżo-
wania i budową ronda u zbiegu ulic Polnej i Kościelnej w Wa-
silkowie. 

W ramach inwestycji przebudowane zostaną wszystkie sie-
ci i elementy infrastruktury, powstanie nowe skrzyżowanie, 
ścieżka rowerowa do szkoły przy ul. Polnej oraz wymienio-
na zostanie nawierzchnia odcinka ul. Kościelnej od ul. Polnej 
do Kruczej. Przy ul. Kościelnej powstanie nowy – pierwszy 
w Wasilkowie – zielony przystanek autobusowy, a otocze-
nie skrzyżowania zyska nowe, energooszczędne oświetlenie, 

o którego modernizację również w ostatnim czasie wniosko-
wali nasi mieszkańcy.

Wykonawca inwestycji wprowadził czasową organizację ruchu 
dla samochodów i autobusów wraz z przeniesieniem przystan-
ków linii 100. Trasy objazdów zostały oznakowane odpowiedni-
mi znakami kierunkowymi. 

Pierwszy etap budowy zakłada zamknięcie ul. Polnej na odcin-
ku od ul. Orlej do ul. Grodzieńskiej oraz wprowadzenie zakazu 
skrętu z ul. Grodzieńskiej w ul. Polną (z wyjątkiem mieszkań-
ców przyległych posesji) oraz zamknięcie ul. Kościelnej od nr 
57 do nr 65. Wszelkie prace są wykonywane w porozumieniu 
z właścicielami posesji i sklepów przyległych do ulic na obsza-
rze objętym czasowym zamknięciem. Na czas budowy została 
również zapewniona możliwość dojazdu do szkoły.

Dotychczasowe przystanki autobusowe linii 100 znajdujące się 
przy ul. Polnej i ul. Kościelnej zostały przeniesione na czas robót 
do istniejących zatok autobusowych przy ul. Grodzieńskiej (w re-
jonie skrzyżowania z ul. Supraślską oraz Polną). 

Zamknięty został też przystanek przy ul. Kościelnej – przy skle-
pie Rzeźnik. Dla pasażerów jadących w stronę cmentarza został 
utworzony przystanek przy ul. Białostockiej – naprzeciwko bo-
iska Szkoły Podstawowej Nr 1. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki inwestycji bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców w tym miejscu ulegnie poprawie. Skrzyżowa-
nie ulic Polnej i Kościelnej to jedno z najbardziej uczęszczanych 

wiezienie 600 ton piasku na brzeg rzeki, jak również utworzenie 
„fabryki piasku” dla najmłodszych plażowiczów. 

W głosowaniu na budżet obywatelski w ubiegłym roku miesz-
kańcy zdecydowali również, że przy ul.  Kruczej i  Żurawiej 
na osiedlu Lisia Góra w Wasilkowie powstanie skatepark. Będzie 
on wyposażony w elementy do jazdy na rolkach, hulajnogach 
i rowerach BMX. Wartość projektu zarówno plaży jak i skateparku 
to kwota 100 000,00 zł. 

W  ramach budżetu obywatelskiego 2021 w  dalszej kolejno-
ści powstanie plac zabaw „Leśny Zakątek” na osiedlu Leśnym 
u zbiegu ulic Sosnowej i Jaworowej w Wasilkowie. 

W planach na rok 2021 jest również realizacja inwestycyjnych 
projektów sołeckich, które wygrały w ubiegłorocznym głoso-
waniu na budżet obywatelski. Są to: siłownia zewnętrzna we wsi 
Wólka –Przedmieście, ogólnodostępna wiata w Nowodworcach 
i mała architektura w Studziankach. W tym roku również w ra-
mach budżetu obywatelskiego powstanie też przyrodniczo-hi-
storyczny szlak rowerowy Rybniki –Rezerwat Krzemianka. 

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 wykonano sze-
reg prac naprawczych i inwestycyjnych, łącznie z projektami, 
które będą realizowane w roku 2021 oraz latach następnych. 

Dzięki tym środkom w kilku wsiach ustawiono nowe oświetlenie 
i wykonano dokumentację techniczną, odnawiane jest boisko 
piłkarskie w Dąbrówkach i Studziankach, zakupione zostały wiaty 
przystankowe w Nowodworcach, ustawione nowe tablice infor-
macyjne w Katrynce. Źródło: UM w Wasilkowie

Od początku roku pełną parą realizujemy inwestycje, które mają poprawić jakość życia i bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców. 



Ochotnicze Straże Pożarne

Nowy wóz strażacki zakupiony przez OSP w Studziankach

Sprzęt zakupiony na potrzeby OSP Jurowce

Rolą samorządu jest wspierać strażaków w ich działaniach i pomagać 

w realizacji ważnej dla mieszkańców misji ratowania życia, zdrowia 

i mienia naszych mieszkańców m.in. poprzez pomoc w zdobyciu spraw-

nego sprzętu ratowniczego. Niezmiernie cieszymy się, że możemy prze-

kazać Państwu tyle pozytywnych wiadomości ze „strażackiego pola”.

Ubiegły rok zakończył się wielką radością dla OSP w Studziankach. 

Po wielomiesięcznych staraniach i poszukiwaniu funduszy do Stu-

dzianek przyjechał nowy wóz ratowniczo – gaśniczy MAN. Zastąpił 

on mocno wysłużonego Stara, który w ostatnich latach odmawiał 

posłuszeństwa. 

Zakup nowego wozu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z wie-

lu źródeł. 

Wóz został zakupiony za kwotę 865 912,00 zł, z czego:

– 380 tys. przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej,

– 350 tys. to dotacja z budżetu gminy Wasilków, 

– 70 tys. otrzymaliśmy z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, 

– 40 tys. zł stanowi dotacja Powiatu Białostockiego, 

– 30 tys. zł przekazało Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami, 

– 30 tys. zł to wkład własny OSP Studzianki zgromadzony przez dru-

hów m.in. dzięki wpłatom sponsorów indywidualnych,

– 3 tys. zł. wkład nadleśnictw Dojlidy, Supraśl i Czarna Białostocka.

Nowy nabytek ucieszył całą lokalną społeczność, mieszkańców Studzia-

nek oraz druhów z pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożar-

nych naszej gminy. Sprawny sprzęt ratowniczy to podstawa w zapew-

nieniu bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza podczas akcji, gdzie 

liczy się każda sekunda. 

Jednostka OSP w Nowodworcach działa nieprzerwanie od 1950 r., 

a w ubiegłym roku świętowała swoje 70-lecie. Z tej okazji na rok 2021 

zaplanowaliśmy zakup wozu strażackiego dla OSP Nowodworce. 

W projekcie budżetu gminy zabezpieczyliśmy na ten cel kwotę 200 tys. zł. 

Poza przeznaczeniem funduszy gminnych Urząd będzie również wnio-

skować o dotacje z zewnętrznych źródeł, aby wesprzeć naszą jednostkę 

w Nowodworcach. Dodatkowo druhowie z początkiem 2021 r. założyli 

na ten cel specjalną zbiórkę. Każdy z nas może dołożyć do tego przedsię-

wzięcia swoją małą cegiełkę, do czego serdecznie zachęcamy. Szczegóły 

akcji pod linkiem: https://zrzutka.pl/gfy9a8

Rok 2020 był również udany dla OSP w Jurowcach. Jednostka została 

wyposażona w sprzęt o łącznej wartości 151 653,00 tys. zł. W tym przy-

padku dofinansowania pochodzą m.in. z budżetów jednostek samorzą-

du terytorialnego: gminy Wasilków, powiatu białostockiego i wojewódz-

twa podlaskiego. Nasze jednostki OSP istotnie wpiera też Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

Rok 2021 również zapowiada się dla OSP Jurowce bardzo obiecująco. Pro-

jekt sołecki pn. „Bezpieczny strażak – bezpieczny mieszkaniec”, na któ-

ry w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego zagłosowało 547 

mieszkańców gminy – został sfinalizowany. W marcu br. druhowie za-

kupili wyposażenie na kwotę 22 000,00 zł. 

Jednostka OSP w Wasilkowie z kolei w ramach zwycięskiego projektu 

budżetu obywatelskiego pn. „Skuteczny Ratownik OSP w walce z ży-

wiołami” została zaopatrzona w roku 2020 w nowy sprzęt w zakresie 

ratownictwa wodnego, przeciwpowodziowego i medycznego na kwo-

tę 100 000,00 zł. Strażacy zakupili ponton z silnikiem i przyczepką wraz 

ze sprzętem, który pozwoli na szybsze reagowanie na akwenach i rze-

kach w Gminie Wasilków. Została też zakupiona przyczepa, która będzie 

służyła strażakom m.in. do wypompowywania wody z zalanych terenów 

czy obiektów.

Jednostka OSP Dąbrówki w 2020 roku otrzymała wsparcie zakupowe 

w wysokości ponad 27 tys. zł z dotacji udzielonych przez Gminę Wasil-

ków oraz MSWiA. Wyzwaniem i priorytetem na ten rok pozostaje remont 

garażu w budynku strażnicy.

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniają się do za‑

opatrzenia naszych jednostek – mówi Burmistrz Wasilkowa. – Troska o bez‑

pieczeństwo i komfort pracy strażaków to cel, który łączy nas wszystkich i jest 

to bardzo szczytny cel – wymagający szczególnej troski i zaangażowania nas 

wszystkich. Źródło: UM w Wasilkowie
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11 marca 2021 – w Dniu Sołtysa – Burmistrz Wasilkowa Ad-
rian Łuckiewicz spotkał się z sołtysami z Gminy Wasilków. 

Podziękował wszystkim za liczne działania na rzecz wsi:

Z okazji Dnia Sołtysa Burmistrz wszystkim sołtysom złożył ży-
czenia oraz przekazał upominki. Na zdjęciu z Danielem Wasz-
czeniukiem – sołtysem sołectwa Wólka Poduchowna – Wólka 
Przedmieście, który funkcję pełni najdłużej w gminie – nieprze-
rwanie od ponad 30 lat.

– Bardzo dziękuję wszystkim przybyłym na spotkanie. Dobrze, że 
możemy rozmawiać o tym, co dla Was, Drodzy Gospodarze Wsi, 
jest najważniejsze. Cieszy mnie to, iż tak prężnie działacie w swoich 
sołectwach. Staramy się Wam w tym pomagać, choćby poprzez 
fundusz sołecki – mówił Adrian Łuckiewicz.

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 wykonano szereg 
prac naprawczych i inwestycyjnych, łącznie z projektami, które 
będą realizowane w roku 2021 oraz latach następnych. 

Dzięki tym środkom w kilku wsiach ustawiono nowe oświetlenie 
i wykonano dokumentację techniczną, odnawiane jest boisko 
piłkarskie w Dąbrówkach i Studziankach, zakupione zostały wiaty 
przystankowe w Nowodworcach, ustawione nowe tablice infor-
macyjne w Katrynce.

Fundusze sołeckie przeznaczone na rok 2021 w poszczegól-
nych wsiach umożliwią wykonanie projektów oświetlenia oraz 
zamontowanie lamp na ulicach w Nowodworcach, Jurowcach, 
Sochoniach, Wólce Przedmieście. Zostanie także m.in. wykona-
ny projekt drogi w Rybnikach i Studziankach. W Studziankach 
planowana jest drewniana wiata z ławkami, stołem i kominkiem. 
W Sochoniach ma być ustawiona drewniana wiata przy boisku 
oraz wiata przystankowa przy ul. Kaczorowskiego. W planach 
jest również poprawa nawierzchni boiska w Jurowcach oraz za-
kupienie zabawek na plac zabaw w Dąbrówkach.

Źródło: UM w Wasilkowie

Dzień Sołtysa Nowy inwestor 
wybuduje bloki

12 stycznia br. Burmistrz Wasilkowa podpisał w imieniu Gmi-
ny Wasilków akt notarialny na sprzedaż działek o łącznej po-
wierzchni 8 tys.m², położonych przy ul. Żurawiej w Wasilko-
wie. Inwestorem jest firma Elektromontaż Wschód Sp. z o.o.

Gmina Wasilków zyskała na tej inwestycji 2 514 000 złotych. Nie-
bawem rozpoczną się prace projektowe i być może w tym roku 
ruszy budowa pierwszych budynków mieszkalnych.

Działki przeznaczone pod inwestycję to tereny, na których po-
wstanie zabudowa wielorodzinna.

Bardzo nas cieszy to, że jako gmina dalej się rozwijamy i dzięki 
nowym blokom będzie przybywało nam nowych mieszkańców 
– mówił Adrian Łuckiewicz po podpisaniu aktu notarialnego 
na sprzedaż działek. – Dzięki temu, że zyskamy nowych miesz-
kańców, w dłuższej perspektywie czasowej zwiększą się wpły-
wy z podatku PIT, które będziemy mogli przeznaczyć na rozwój 
naszej gminy.

Firma Budbial Sp. z o.o. planuje wybudować kompleks 4 nowych 
bloków. Ma powstać tam około 120 mieszkań. Inwestycja plano-
wana jest na okres 5–6 lat. Bloki mają być zaprojektowane w taki 
sposób, by odpowiadały potrzebom rodzin z dziećmi, które ze-
chcą osiedlić się na tym osiedlu mieszkaniowym. Planowane 
są garaże podziemne i mieszkania o wysokim standardzie, ale 
ich metraż ma być zróżnicowany – tak opowiadał o inwestycji 
przedstawiciel firmy BUDBIAL Sp. z o.o.

Źródło: UM w Wasilkowie

Mapa ze wskazaniem planowanych bloków przy ul. Żurawiej

Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają od lat olbrzymią rolę w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego. Należą one do naj-
starszych organizacji społecznych w Polsce. Pierwsze jednostki rozpoczęły swoją działalność już w XVIII w., a ich spon-
tanicznym celem było i jest nadal – niesienie pomocy w przypadkach kryzysowych, najczęściej zagrożenia pożarem. 
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Odpady komunalne 
w pigułce

Odpowiadamy na ważne pytania mieszkańców

Gospodarka odpadami komunalnymi i podwyższanie stawek opłat śmieciowych 
to temat dotyczący zarówno gmin na Podlasiu, jak w całej Polsce. Tłumaczymy, skąd 
biorą się zmiany w stawkach opłat za śmieci.

Jedno z dwóch serc na nakrętki, które stoją w Wasilkowie.  
Fot. UM w Wasilkowie

Dlaczego zostają podwyższane stawki za śmieci?
Na podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadami mają 
wpływ różne czynniki, przede wszystkim fakt, że nastąpiły zmia-
ny prawne zasad segregacji wprowadzone przez rząd. Po drugie 
znacząco wzrosły stawki na instalacji w Hryniewiczach. Po trze-
cie, prawo mówi jasno, że koszt odbioru i zagospodarowania 
odpadów muszą pokrywać mieszkańcy poszczególnych gmin. 
Po czwarte zaś, trzeba pamiętać, iż gmina jest jedynie pośred-
nikiem wyłaniającym firmę, która odbiera śmieci i musi dosto-
sować się do stawek firmy, która wygrała przetarg na odbiór 
odpadów.

Nowe stawki opłat za śmieci – nowe deklaracje
Od 1 marca 2021 r. na terenie Gminy Wasilków zmienia się 
metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Dotychczas funkcjonująca metoda od „gospo-
darstwa domowego” w podziale na  liczbę osób w nim za-
mieszkujących przestaje obowiązywać, a zastępuje ją metoda 
„od  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nierucho-
mość”. Stawka obowiązująca od 1 marca 2021 r. wynosi 20 
zł od osoby.

Funkcjonująca dotychczas zniżka dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny, dla tych gospodarstw gdzie członkowie rodziny wielo-
dzietnej zamieszkują razem na nieruchomości nadal obowiązuje 
i wynosi 20% ulgi od kwoty obowiązującej za osobę.

W związku z powyższym, informujemy że w terminie od 1 mar-
ca 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r. należy złożyć nową deklarację 
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Można dokonać tego na dwa sposoby: osobiście – w budynku 
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w budynkach świetlic wiej-
skich (daty i godziny dyżurów dostępne są na stronie interne-
towej www.wasilko.pl), bądź elektronicznie – w przypadku po-
siadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu 
zaufanego.

Czy stawka 20 zł od osoby już nie ulegnie zmianie?
Stawka 20 zł od osoby nadal nie bilansuje systemu. Gmina nadal 
stara się o to, by system się zbilansował, a więc, żeby z podatków 
mieszkańców nie płacono za śmieci. Według prognoz ze stycz-
nia 2021 r., by system się zbilansował, stawkę należałoby jeszcze 
podnieść. Nie zrobiono tego, a nowe stawki obowiązują dopiero 
od marca 2021 roku. Nie wykluczone więc, że stawka w ciągu 
roku może ulec zmianie, by w efekcie system gospodarki odpa-
dami się zbilansował.

Dlaczego tak ważne jest ustalenie stawki bilansującej 
system?
Gdy gmina musi dokładać do śmieci, nie może przeznaczyć 
środków własnych na żadne inwestycje. Jeśli nie zwiększono 
by stawki za śmieci, nie byłoby pieniędzy na nowe drogi, oświe-
tlenie, na pomoc sołectwom, na projekty w ramach budżetu 
obywatelskiego, na dotacje dla organizacji pozarządowym. Nie 
byłoby możliwości przeznaczyć środki własne gminy na projek-
ty i  inwestycje, które poprawiają komfort życia mieszkańców, 
infrastrukturę. Całe mnóstwo pomysłów, które mogłyby dojść 
do skutku, musiołby się zamienić w opłacenie wywożenia śmie-
ci z gminy.

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) kwestionuje 
uchwałę „śmieciową”
W międzyczasie, gdy kolejne posiedzenia Rady Miejskiej trwały 
i zajmowano się na nich także „problemem śmieci” w gminie, 
RIO obradowała nad uchwałą Gminy Wasilków, która nie bilan-
sowała systemu opłat za śmieci. W efekcie nie została uchylo-
na uchwała Rady Miejskiej ze stycznia ani z lutego 2021 r., gdyż 
poprzednia uchwała z 2019 r. również nie jest zgoda z prawem 
– nie bilansuje systemu. RIO, aby nie wprowadzać zbyt wielkie-
go zamieszania w stawkach opłat, zostawiła ostatnią uchwałę 
śmieciową gminy w obrocie prawnym. Poinformowała jednak 
Radę Miejską, że kolejne uchwały powinny zadbać o bilanso-
wanie systemu opłat za śmieci. Dla mieszkańców oznacza to, że 
mogą spodziwać się jeszcze w ciągu roku zmiany stawki.

Dlaczego w Wasilkowie stanęły serca na nakrętki?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Kreatywny Wasilków” i Zakładem Go-
spodarki Komunalnej zamontowaliśmy przy Urzędzie Miejskim 
w Wasilkowie oraz na osiedlu Dolina Cisów żółte serca na na-
krętki. W Gminie Wasilków jest wiele skorych do pomocy osób, 
które zbierają cenne nakrętki dla potrzebujących. 

Czy te nakrętki naprawdę komuś pomagają?
Nakrętki sprzedawane są w punktach skupu surowców wtór-
nych. Żeby jednak zarobić kilkadziesiąt groszy, musimy zebrać 
kilogram nakrętek, co daje około kilkaset sztuk (w zależności 
od ich masy i stawek w punktach skupu). Jedna osoba nie jest 
więc w stanie pomóc na dużą skalę, jednak wspólnie możemy 
pomagać.

Dlaczego nakrętki są tak cenne?
Recykling nakrętek jest bardziej opłacalny niż np. butelek. Proces 
obróbki nakrętek nie wymaga zaawansowanego i kosztownego 
sprzętu. Niższa jest też cena ich składowania, ponieważ zajmują 
mniej miejsca niż butelki. Plastik z nakrętek po zmieleniu prze-
rabia się na granulat, który ponownie wykorzystuje się w pro-
cesie produkcji.

Zebrane przez nas nakrętki nie trafią na składowisko i nie będą 
się rozkładały przez całe 500 lat. Dzięki recyklingowi zostaną one 
przetworzone na regranulat i wrócą do nas w postaci plastiko-
wych wiader, misek, grabi czy innych przedmiotów.

Jakie nakrętki powinniśmy zbierać?
Zbierajmy wszelkie plastikowe nakrętki – bez względu na kształt 
czy kolor:
 z opakowań spożywczych (np. napoje, mleko, ketchup, jogurt 
pitny) oraz
 z opakowań środków chemicznych (np. płynów do mycia na-
czyń, płynów do prania, kosmetyków)

Pamiętajmy jednak, aby zbierając nakrętki oczyścić je z naklejek, 
etykiet i cen. Ułatwi to proces ich przeróbki.

Dlaczego segregowanie odpadów jest takie ważne? Jak 
segregować odpady?
Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykona-
na z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli 
tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegrego-
wane przestają być śmieciem – stają się wartościowym surow-
cem. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, 
to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą 
szklaną czy rowerem. Recykling pozwala na oszczędność energii, 
surowców i środowiska naturalnego. 

Pamiętajmy też o kilku zasadach segregacji:
1. Opakowania przed wyrzuceniem do pojemnika należy opróż-
nić, ale nie trzeba ich myć.

2. Zanim wrzucisz do jednego pojemnika odpady składające się 
z różnych surowców – musisz je oddzielić – np. oderwij alumi-
niowe wieczko po jogurcie od plastikowego pojemnika.

3. Nie powinno się usuwać etykiet z butelek i słoików, jeśli wy-
maga to użycia wody.

4. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykona-
na jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia 
PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci 
zmieszanych;

5. Przed wyrzuceniem odpadów papierowych małe elementy 
takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady 
są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło pro-
blemu. Powinny zostać oddzielone duże elementy jak np. okład-
ki, ramki od kalendarzy itp.

6. O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Zabierz 
do sklepu torbę wielorazowego użytku. Unikaj jednorazowych 
i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, któ-
re nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów bio-
degradowalnych. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

Źródło: UM w Wasilkowie



w w w.gazeta .moak wasi lkow.p l

G A Z E T A  W A S I L K O W S K A

w w w.gazeta .moak wasi lkow.p l

C Z A S O P I S M O  S P O Ł E C Z N O - K U L T U R A L N E  G M I N Y  W A S I L K Ó W

14 15

KARTA WASILKOWIANINA
To kolrjny rok, w którym mieszkańcy Gminy Wasilków oszczędzają 
swoje pieniądze dzięki benefitom, jakie daje Karta Wasilkowianina. 
Przez ten czas wydanych zostało ok. 1500 indywidualnych egzem-
plarzy. Karta wyrabiana jest bezpłatnie i upoważnia do korzystania 
z wielu ulg, zniżek oraz dopłat. Jednym z atutów Karty są zniżki 
na bilety BKM – 15 zł w przypadku biletu miesięcznego ulgowego 
i 30 zł na bilet miesięczny normalny. Na chwilę obecną umowę 
partnerską, dzięki której posiadacze Karty otrzymują konkretne 
korzyści podpisało dwanaście firm, a liczba ta stale rośnie. Są to: 
Wakestok (-10% i -20%), Centrum Turystyczno – Pielgrzymkowe 
przy Św. Wodzie (-5%), Jard Dziemian i Wspólnicy Sp.j. (– 5%), Uni-
cell Poland (-7%), Casablanca Catering (-5%), Podlaskie Muzeum 
Kultury Ludowej (-50%), ITS Projekt (-10%), Silver Fox Agencja Re-
klamowa (-10%), Damian Dąbrowski Construction and Services 
(-10%), Jurajski Park Dinozaurów (-10%), Stacja Paddington Szkoła 
Języków Obcych (-5%) oraz Maratony Kresowe (-10 zł). Wszelkie 
dodatkowe szczegóły o korzyściach gwarantowanych przez part-
nerów można znaleźć na www.kartawasilkowianina.pl. Ponadto 
posiadanie Karty Wasilkowianina jest niezbędne aby otrzymać do-
tację gminną w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko, uczęsz-
czające do jednego ze żłobków niepublicznych, funkcjonujących 
na terenie Gminy Wasilków. Wniosek o wyrobienie Karty Wasilko-
wianina można złożyć elektronicznie poprzez stronę internetową 
lub wypełnioną wersję papierową dostarczyć do Urzędu Miejskie-
go w Wasilkowie. 

Źródło: UM w Wasilkowie

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb 
każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie 
każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, 
które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przed-
stawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju za-
grożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takim narzędziem jest 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została stworzona, 
aby zapewnić mieszkańcom łatwiejszy kontakt z Policją. Dzięki 
aplikacji mogą państwo łatwo i anonimowo zgłaszać sytuacje 
w swoim otoczeniu, które według Was bezpośrednio wpływają 
na poczucie bezpieczeństwa. Wasilkowscy policjanci zachęca-
ją do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Regulamin i instrukcja obsługi dostępna jest na stronie: mapy.
geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html 

Źródło: Komisariat Policji w Wasilkowie

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie?
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Gmina Wasilków podejmuje szereg działań proekologicznych 
w celu poprawy jakości powietrza oraz wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii – zarówno w budynkach użyteczno-
ści publicznych, jak i domach mieszkańców. Chcąc zadbać 
o środowisko oraz jakość życia mieszkańców Gmina Wasilków 
oferuje programy dotacyjne:

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków po-
przez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie eko-
logiczne” 
Burmistrz Wasilkowa już po  raz czwarty przeprowadził nabór 
wniosków mieszkańców do udziału w kolejnej edycji projektu an-
ty-smogowego Gminy Wasilków, który polega na trwałej likwida-
cji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg 
PN-EN 3030–5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne. Pro-
jekt działa od 2018 roku, w tym czasie udało się wymienić 92 piece 
opalane węglem na źródła ekologiczne. W tym roku do Urzędu 

Miejskiego w Wasilkowie wpłynęły 33 wnioski. Dotacja jest udzie-
lana na wniosek właściciela posiadającego tytuł prawny do dys-
ponowania nieruchomością na budynek zamieszkały. Wysokość 
dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów wymiany źró-
dła ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł. 

Punkt informacyjny Programu „Czyste Powietrze” 
Gmina Wasilków jako pierwsza w powiecie białostockim nawią-
zała współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska w celu realizacji programu „Czyste Powietrze”. Jest to ogól-
nopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł 
ciepła, z którego skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele 
domów jednorodzinnych. W drugiej części Programu „Czyste 
Powietrze” 2.0 skierowanej do beneficjentów o niższych docho-
dach będzie można uzyskać dotację sięgającą maksymalnie 37 
tys. zł. Informacje o programie „Czyste Powietrze” można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.

Wasilków stawia na ekologię! Ponad 2 miliony złotych  
na odnawialne źródła energii w Gminie Wasilków!
Program „Montaż instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na po-
trzeby własne Gminy Wasilków”
Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii w produkcji energii w Gminie Wasilków. Zgodnie z zawartą umo-

wą wartość projektu opiewa na kwotę ponad 1,3 mln, przy milionowej 

dotacji ze środków zewnętrznych.

W ramach projektu zakłada się budowę instalacji fotowoltaicznych do lo-

kalnego zaopatrzenia w energię elektryczną oraz instalacji z kolektora-

mi słonecznymi na potrzeby własne budynków użyteczności publicz-

nej w Gminie Wasilków, zgodnie z wytycznymi Działania 5.1 Energetyka 

oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Dzięki pozyskanym środkom w 2021 roku nowoczesne instalacje po-

wstaną na następujących budynkach:

1. Urząd Miejski w Wasilkowie

2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach

5. Przedszkole Słoneczne – ul. Sienkiewicza 24

6. Przedszkole Słoneczne – ul. Polna 1/4C

Docelowo każda z poszczególnych instalacji PV powinna pokryć w zależ-

ności od uwarunkowań technicznych do 100% zapotrzebowania na moc 

elektryczną oraz w przypadku instalacji solarnej wspomóc podgrzew 

CWU do 25% wartości dziennego zapotrzebowania. Spełniać ma przy 

tym założenie redukcji CO2 na poziomie min. 40% (PV) oraz min 25% 

(instalacja solarna), jak również wykorzystanie wyprodukowanej ener-

gii elektrycznej na poziomie do 100% na potrzeby własne adekwatnie 

do istniejących warunków technicznych montażu instalacji. Przyjmuje 

się, że redukcji CO2, jak również stopień wykorzystania energii są wa-

runkami priorytetowymi.

„Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE  
w Gminie Wasilków”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-

laskiego Gmina Wasilków pozyskała 1,3 mln zł dofinansowania – dzięki 

dotacji na budynkach mieszkalnych w naszej gminie zostaną zamonto-

wane instalacje solarne do wytwarzania ciepłej wody oraz instalacje OZE 

do wytwarzania energii elektrycznej. 

Wniosek złożony przez Gminę Wasilków został najwyżej oceniony 

spośród wszystkich wniosków złożonych przez 101 podlaskich gmin 

i uplasował się na pierwszej pozycji na liście rankingowej, dzięki czemu 

do mieszkańców gminy trafi 1,3 mln zł na odnawialne źródła energii.

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o Grant na sfinansowanie jednego 

z następujących wariantów:

Wariant A – instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do pro-

dukcji energii elektrycznej;

Wariant B – instalacja solarna (kolektory słoneczne) przeznaczona 

do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania centralnej wody 

użytkowej;

Wariant C – instalacja hybrydowa – instalacja fotowoltaiczna połączona 

z instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego budynku 

mieszkalnego;

W ramach projektu na terenie Gminy Wasilków powstanie minimum:

 35 instalacji fotowoltaicznych

 15 instalacji kolektorów słonecznych

 27 instalacji hybrydowych.

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca nie może przekroczyć 65% 

poniesionych w ramach inwestycji kosztów, jak również nie może być 

większa niż:

 14 tys. zł. – w przypadku wariantu A i B

 24 tys. zł. – w przypadku wariantu C

Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dosto-

sowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną 

Grantobiorcy, przy czym maksymalnie nie będzie mogła przekroczyć 5 

kWP. Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowa-

dzonej przez objętą grantem instalację fotowoltaiczną nie może prze-

kroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej 

pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie 

rozliczeniowym. Nabór wniosków prowadzony będzie w oparciu o do-

kumenty zgłoszeniowe (w tym rachunki za energię elektryczną) oraz 

z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 liczba osób rozliczających deklarację PIT w Gminie Wasilków;

 stopień niepełnosprawności;

 posiadanie Karty Dużej Rodziny;

 korzystanie ze środków publicznych OZE;

Informujemy również, że osoby, które złożyły deklarację w naborze roz-

poznawczym w 2019 roku otrzymają dodatkowe punkty przy rozpatry-

waniu wniosków.

Formularze zgłoszeniowe do programu zostaną udostępnione w kwiet-

niu 2021 r. na stronie internetowej www.wasilkow.pl. W kwietniu rozpocz-

niemy również nabór wniosków. Zachęcamy do aplikowania!

Źródło: UM w Wasilkowie
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Liczymy się dla Polski 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roz-
pocznie się już 1 kwietnia br. To niezwykle ważne badanie 
statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. 
Jest ono realizowane raz na 10 lat. 

KTO I CO BĘDZIE OBJĘTE NSP 2021?

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w miesz-

kaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędą-

cych mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca 

zamieszkania;

 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne za-

mieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

CZEGO BĘDĄ DOTYCZYŁY PYTANIA W NSP 2011?

W spisie będziemy pytani m.in. o:

 cechy demograficzne – płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, 

kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;

 aktywność ekonomiczną – bieżący status aktywności zawodowej, 

lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wy-

konywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzy-

mania, rodzaj pobieranych świadczeń;

 poziom wykształcenia;

 niepełnosprawność;

 migracje wewnętrzne i zagraniczne;

 przynależność etniczno-kulturową;

 gospodarstwa domowe i rodziny – stopień pokrewieństwa z repre-

zentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowanego 

mieszkania.

METODY SPISU

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i miesz-

kań osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana 

do przeprowadzenia samospisu internetowego. Zalogowanie się do for-

mularza spisowego będzie odbywało się przez profil zaufany oraz sys-

temy informatyczne banków lub przez podanie numeru PESEL oraz na-

zwiska rodowego matki. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obo-

wiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektro-

nicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osoba-

mi telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku 

spisowego. 

INFOLINIA SPISOWA

Pod numerem telefonu: 22 279 99 99 działa infolinia spisowa. Od 1 kwiet-

nia w ramach infolinii będzie można skorzystać z pomocy w samodziel-

nym wypełnieniu formularza spisowego, spisać się przez telefon metodą 

„Spis na żądanie”, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach 

spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

POMOC W WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU SPISOWEGO

W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma możliwości dokonania sa-

mospisu np. z powodu braku dostępu do Internetu, w urzędach staty-

stycznych oraz w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie udostępnione 

pomieszczenie i sprzęt do realizacji samospisu. Będzie też możliwość 

skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiąz-

ku spisowego. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są 

poufne i  podlegają szczególnej ochronie, na  zasadach określonych 

w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych 

osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi 

statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK W FORMIE SAMOSPISU INTERNE-

TOWEGO

Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 

i Mieszkań 2021 w drodze samospisu internetowego. To najwygodniej-

sza forma przekazania danych. Dodatkowo, będziemy mieli możliwość 

wzięcia udziału i wygrania atrakcyjnych nagród w planowanej Loterii NSP.

Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demo-

graficznych i społecznych. Na ich podstawie organy władzy podejmują 

najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Ponad-

to na nich opierają się plany rozwojowe naszych małych ojczyzn, jakimi 

są gminy. Zadbajmy o naszą przyszłość. Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy 

i #LiczymySięDlaPolski!

Źródło: GUS

Bartosz Dłubała

***
nabraliśmy dystansu do siebie

egzekwując restrykcje udanego związku

żadnych większych skupisk pamiątek

żeby nie żałować że się było

na wczasach nad morzem

mamy regulamin

punkt pierwszy określa kto pierze brudy ubrań

punkt drugi w jakiej temperaturze ciała

dochodzi do wrzenia uczuć

nowe rozporządzenia

zamknęliśmy na czas nieokreślony

w szufladzie pod kluczem

rachunki za kontakty bezdotykowe

wychodzę awaryjnie z założenia

w masce tej w pstrokate wzory

że wprowadzone obostrzenia w mowie

nie dotyczą słowa kocham

Urszula Krajewska‑Szeligowska

POWRÓT PANDEMII (sonet‑akrostych)

Przyszła w marcu, choć nie chciał nikt jej tutaj gościć.

Osaczyła nas, twarze zakryła maskami,

Wywracając nam życie do góry nogami, 

Ryglując drzwi, oduczyć chciała nas bliskości.

Ów czas, gdy nawiedziła świat niespodziewanie,

Tyranizując, w domach jak w więzieniach kryjąc,

Pamiętamy. Z nią miasta stały się pustynią,

Ale zdawało się, że długo nie zostanie.

Nadzieje nasze płonne! Wraz z jesienną słotą

Drugą falą zalała jak sztormowym morzem,

Ekspansywna jak wroga armia. Ale po co?

Mogła iść precz! Znów marzec, ona ma się dobrze

I trzecią falą wraca, za nic ma szczepienia,

I jak gość nietaktowny dręczy nas pandemia.

Otwarty Konkurs Poetycki pod hasłem.: „Nasze powroty…” został 

rozstrzygnięty. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 

za udział w konkursie i gratulujemy inwencji twórczej. Każda konkurso-

wa strofa w niezwykły sposób wyraża emocje wywołane towarzyszącą 

nam od roku pandemią. Jury w składzie Dominik Sołowiej – publicy-

sta, dziennikarz i Małgorzata Rokicka Szymańska – kierownik Biblioteki 

Powiatu Białostockiego dokonało oceny utworów. Nagrodzone zostały 

równorzędnie dwa wiersze. 

W uzasadnieniu wyboru napisano: 

„…Zwycięskie utwory wyróżniają się oryginalnością, wrażliwością, wy-

jątkowym sposobem opisywania zjawisk, które nas dziś bezpośrednio 

dotyczą. Zanik międzyludzkich relacji, spowodowanych pandemią ko-

ronawirusa, zmiana codziennych obyczajów, zagubienie i strach przed 

przyszłością – oto treść nagrodzonej poezji zabierającej nas w przestrzeń 

znaną, pełną bliskich nam myśli i emocji…”

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do zapoznania się z na-

grodzonymi utworami. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka 

Publiczna w Wasilkowie. 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Zwycięzcy konkursu poetyckiego 
pod hasłem 

„Nasze powroty…”



Gmina pracuje w tej chwili nad uchwałą, która umożliwi przyznawa-

nie stypendiów i nagród sportowcom odnoszącym sukcesy. Dobrą 

wiadomością jest uzyskanie dofinansowania na projekt „Rewitalizacja 

kortów tenisowych w Wasikowie”. W ramach projektu na terenie Stadio-

nu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21 powstaną trzy korty 

tenisowe o nawierzchniach z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem 

i ogrodzeniem obiektu.

Rozwój sportu jest dla mnie szczególnie ważny, to przede wszystkim 

inwestycja w naszą młodzież, w rozwój ich pasji i talentów, to popra-

wa formy i stanu zdrowia naszych mieszkańców oraz niewątpliwy wa-

lor promocji gminy. A gmina może wspierać rozwój sportu dwojako, 

z jednej strony przez tworzenie odpowiedniej infrastruktury sportowej, 

z drugiej – przez dotowanie klubów i organizacji sportowych – tłumaczy 

burmistrz Adrian Łuckiewicz.

Na 2020 rok organizacje sportowe z Gminy Wasilków otrzymały łącznie 

361 tys. zł dofinansowania, które zostało wykorzystane m.in. na prowa-

dzenie treningów, doposażenie klubów oraz wyjazdy. W roku 2021 kluby 

otrzymały łącznie 340 tys zł. dofinansowania, które zostanie przeznaczo-

ne na prowadzenie zajęć przez cały rok 2021. 

Zmiany w Klubie Sportowym Wasilków

Seniorzy KS Wasilków – rozgrywki jesienne
Druga połowa 2020 roku obfitowała w szereg wydarzeń związanych 

z Klubem Sportowym Wasilków. Trenera Artura Woronieckiego zastą-

pił Kamil Stanisławski. Przygotowania Wasilkowian do rundy jesiennej 

III-ligowego sezonu 2020/21 poprzedziła seria gier kontrolnych, gdzie 

zawodnicy budowali formę rywalizując min. dwukrotnie z Olimpią Za-

mbrów, ŁKS Łomża, Jagiellonią Białystok CLJ, Jagiellonią II Białystok oraz 

Turem Bielsk Podlaski. 18 lipca zmierzyli się z KS Michałowo w ramach ¼ 

Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Wasilkowianie ulegli gospo-

darzom 1:2 i odpadli z dalszej rywalizacji. 

Ligowe spotkanie rozpoczynające rywalizację w III lidze grupie 1 seniorzy 

KS Wasilków rozegrali 08.08.2020 w Wilkielcu z tamtejszym GKS. Niestety 

nie była to udana inauguracja sezonu, z przegraną 1:5. W kolejnych 13 

ligowych bataliach gracze z Wasilkowa zdobyli zaledwie 2 pkt, remisu-

jąc z Bronią Radom i Huraganem Morąg i przegrywając w pozostałych 

12 spotkaniach. W międzyczasie po pierwszych 8 meczach z pracy jako 

trener pierwszego zespołu zrezygnował Kamil Stanisławski, jego miejsce 

zajął Robert Speichler.

„Jedynka” dowodzona przez trenera Roberta Speichlera zakończenie 

rundy jesiennej miała bardzo udane. W czterech meczach, które koń-

czyły zmagania w 2020 roku odniosła dwa długo wyczekiwane zwycię-

stwa. Szkoda, że nie udało się zdobyć trzech punktów w ostatnim meczu, 

bo pozwoliłoby to opuścić ostatnie miejsce w tabeli grupy 1 trzeciej ligi. 

KS Wasilków – rezerwy drużyny seniorskiej
Klub Sportowy Wasilków to nie tylko pierwszy zespół seniorów. Struktu-

rę Klubu tworzą również rezerwy drużyny seniorskiej, powołane do ży-

cia przez sezonem 2020/2021. „Rezerwy” pierwszego zespołu seniorów 

występują w grupie II KEEZA A-klasy. Opiekunem jest Artur Matela, któ-

ry pracował już w klubie prowadząc wcześniej drużyny juniorskie. Ze-

spół oparty jest głównie na wychowankach oraz wspierany zawodnika-

mi z pierwszej drużyny, którzy z różnych względów rzadziej występują 

w „jedynce”. 

Druga połowa listopada w KS Wasilków to dokończenie rozgrywek senio-

rów, pierwszego zespołu w III lidze grupie 1 i rezerw w podlaskiej Klasie 

A grupa 2. Drugi zespół seniorów również bardzo udanie zakończył 2020 

rok. Zawodnicy trenowani przez Artura Matelę pokonali Supraślankę Su-

praśl 4:1, a następnie wicelidera podlaskiej Klasy A grupa 2 Polonię Raczki 

2:0. Rezerwy zakończyły jesienne zmagania na szóstej pozycji, tracąc tyl-

ko jeden punkt do zespołu z Raczek, który jest drugi w tabeli. 

Grupy młodzieżowe KS Wasilków – podsumowanie drugiej 
połowy 2020 r.
Grupę juniorów młodszych prowadzi Jakub Budźko, trampkarzy oraz 

młodzików Krzysztof Popowski i Kamil Stanisławski, dwa zespoły orlików 

duet Adam Butkiewicz, Jakub Budźko, zaś dwie grupy żaków tandem 

trenerski w osobach Piotra Dąbrowskiego i Przemysława Panka. W aka-

demii KS Wasilków arkany piłkarskiego rzemiosła mogą poznawać już 

zawodnicy urodzeni w roku 2014 i młodsi. Grupą najmłodszych graczy 

opiekują się Marcin Małaszewski oraz Wojciech Nasuto. Wykwalifikowa-

na kadra trenerska stanowi dla klubu największą wartość. Zarząd stawia 

w tej materii na osoby ambitne, a przede wszystkim związane z regio-

nem i klubem. Pod opieką trenerów grup młodzieżowych formę szlifuje 

blisko 120 młodych adeptów futbolu. 

Grupy młodzieżowe i dziecięce swoje rozgrywki zakończyły na prze-

łomie października i  listopada. Jednak trenerzy kontynuowali zajęcia 

do połowy grudnia. Treningi odbywały się na stadionie, orliku, a także hali 

sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Mickiewicza w Wasilkowie.

Początek roku 2021 w KS Wasilków
W nowy 2021 rok KS Wasilków rozpoczął z optymizmem, ale też z nowy-

mi problemami. Zgodnie z zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia w związ-

ku z pandemią COVID-19, większość zajęć rozpoczęła się znacznie póź-

niej niż planowali trenerzy. Sroga zima niemal uniemożliwiła do połowy 

marca odbywanie treningów na otwartych obiektach.

W  tym sezonie rywalizacja odbywa się w  innej formule niż w  po-

przednich latach. W związku z niedokończeniem rozgrywek w sezonie 

2019/2020, Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o braku spadków. 

Oznaczało to, że żadna drużyna nie opuszcza trzeciej ligi. Natomiast 

zespoły, które wygrały rywalizację w IV ligach poszczególnych woje-

wództw (łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazur-

skiego) uzyskały awans do III ligi grupy 1. Powstała w ten sposób 22 

zespołowa liga, która w normalnych rozgrywkach wygenerowałaby 42 

kolejki spotkań. W związku z brakiem takiej ilości terminów, zarząd ligi 

postanowił zmienić zasady rozgrywek. W pierwszej rundzie zespoły ry-

walizują każdy z każdym po jednym spotkaniu (bez rewanżów). Po roze-

graniu 21 kolejek, tabela zostanie podzielona na dwie części. Zespoły zaj-

mujące miejsca 1–8, będą rywalizowały (mecz i rewanż) o jedno miejsce 

premiowane awansem do II ligi. Natomiast drużyny, które po pierwszej 

części sezonu zajmą miejsca 9–22 rozegrają po jednym spotkaniu z każ-

dym rywalem z tej części tabeli. W ten sposób wyłonionych zostanie 8 

zespołów, które opuszczą III ligę.

Przygotowania do wiosennych rozgrywek KS Wasilków
Przygotowania do rundy wiosennej 3 ligi rozpoczęto 11 stycznia. Zajęcia 

odbywały się na siłowni, hali sportowej, Orliku i na sztucznych boiskach, 

głównie w Białymstoku. W drużynie nastąpiły zmiany kadrowe. Kadrę 

opuściło 12 zawodników, wśród nich trzech, którzy mieli duży wpływ 

na grę zespołu w rundzie jesiennej: Adam Butkiewicz, Grzegorz Nowaj-

czyk i Mateusz Cichoński. W ich miejsce klub pozyskał 5 nowych pił-

karzy, którzy powinni podnieść wartość sportową drużyny. Nowe twa-

rze w KS Wasilków to: Damian Fronc, Michał Kossyk, Dawid Ostaszewski, 

Kamil Ulman, Damian Zubowski. Zespół w okresie przygotowawczym 

rozegrał 8 gier kontrolnych, z których 2 razy wygrał, 2 razy zremisował 

i poniósł 4 porażki. 

Drużyna rezerw pod okiem Artura Mateli przygotowania do swoich roz-

grywek rozpoczęła z opóźnieniem z powodu pandemii. Trenują z peł-

nym zaangażowaniem, a także rozgrywają mecze sparingowe. 

W drużynach młodzieżowych przygotowania do wiosennych rozgrywek 

trwają od połowy stycznia. Zajęcia odbywają się głównie w hali spor-

towej, czasami na Orliku. Młodzieżowcy rozgrywali też mecze i turnieje 

towarzyskie. Z funkcji Trenera Koordynatora Grup Młodzieżowych zrezy-

gnował Kamil Stanisławski. Zarząd klubu poszukuje kandydata na to sta-

nowisko. 

TEKST ZREDAGOWANY  
WE WSPÓ ŁPRACY Z KS WASILKÓW

Sport w Gminie Wasilków
Pandemia nie zagasiła sportowego ducha

Cztery organizacje sportowe (KS Wasilków, KS Studzianki, UKS Set, Kyokushin Team Wasilków) pomimo pan-
demii, która rok temu została ogłoszona w kraju, dbały o kondycję zawodników i walczyły o sukcesy. Dru-
żyna Tenisa Stołowego Adler Agro MOAK Wasilków działająca przy MOAK także nie przerwała treningów.

Seniorzy KS Wasilków – rozgrywki jesienne

Klub Sportowy Studzianki rozwija 
sportowy poziom zawodników

Okres wakacji 2020 to przerwa w treningach na własnych obiektach. 

Klub zorganizował wtedy obozy sportowe wyjeżdżając z najstar-

szymi rocznikami na 10 dni na Mazury (Żabinka), z młodszymi na 5 dni 

do Supraśla, nie zapominając przy tym o najmłodszych organizując pół-

kolonie stacjonarne w Studziankach. Zaangażowano w powyższą formę 

treningu i wypoczynku 45 zawodników. W trakcie obozów rozegrano 

mecze towarzyskie z zespołami spoza województwa.

Po wakacjach klub wrócił do treningów na własnych obiektach i uczest-

nictwa w rozgrywkach sportowych. KS Studzianki posiada trzy zespoły 

w lidze Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii ŻAK, ORLIK oraz 

MŁODZIK. Zespół Żak (rocznik 2013–2014) zajął 2. miejsce w jesiennej 

rundzie Ligi Podlaskiego Związku Nożnej notując przy tym największą 

liczbę strzelonych bramek oraz wygranych meczy. 

W okresie wakacyjnym wykonano szereg prac na obiektach klubu, od-

nowiono m.in. murawę na głównym boisku. Pomimo pandemii zrealizo-

waliśmy założone na ten rok zamierzenia w postaci liczby wykonanych 

jednostek treningowych oraz zorganizowanych obozów sportowych. 

W 2020 roku zrealizowano ponad 250 godzin treningów, a grupy za-

wodnicze liczą 60 dzieci. W wakacje odbyły się 3 obozy sportowe dla 

dzieci i młodzieży. 

Kolejny sezon KS Studzianki rozpoczyna pełen zapału. Treningi trwa-

ją. Pod koniec stycznia Klub Sportowy Studzianki został zaproszony 

do uczestnictwa w Konsultacji Szkoleniowej do Reprezentacji Woje-

wództwa Podlaskiego kategorii U-12. Wybranych czterech zawodników 

z grupy Młodzik dzielnie reprezentowało swój klub grając selektywnie 

na różnych pozycjach według kryteriów Narodowego Modelu Gry. Efek-

tem jest przewspaniała gra zawodników i strzelone dwie bramki przez 

napastnika Filipa. Cyprian i Maksymilian jako skrzydłowi i pomocnicy 

asystowali innym zawodnikom, którzy zjechali się aż z 10 klubów woje-

wództwa podlaskiego. Ostatnim zawodnikiem reprezentacji Studzianek 

był Krystian, dzielnie broniący swojej bramki, do której usiłowali trafiać 

zawodnicy Jagiellonii Białystok.

TEKST ZREDAGOWANY WE WSPÓ ŁPRACY Z KS STUDZIANKI
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Całe wakacje trenowaliśmy bez żadnej przerwy. Z rana były 
treningi biegowe, w południe zajęcia w grupach na stadionie 
lub w razie deszczu na sali OHP. 8 sierpnia zorganizowaliśmy 
spływ kajakowy z Supraśla do Wasilkowa dla dzieci i rodziców 
z naszego klubu. 3.10.2020 nasz klub po dłuższej przerwie 
spowodowanej pandemią wziął udział w zawodach karate. 

Na XXI Turnieju o Puchar Burmistrza Józefowa zdobyliśmy następu-

jące miejsca: Zuzanna Kurza 1 miejsce, Karolina Kijas 1 miejsce, Julia To-

karska 2 miejsce, Szymon Skiepko 2 miejsce, Zuzanna Łopato 3 miejsce.

W połowie lipca w Wasilkowie przebywał shihan Roman Kucfir Branch 

Chief Wielkiej Brytanii posiadacz 6 dan (6 stopień mistrzowski). Podczas 

jego pobytu w Wasilkowie trener Mirosław Jurowczyk zdał egzamin na 3 

dan (3 stopień mistrzowski w karate Kyokushin).

Latem Kyokushin Team Wasilków dał 2 pokazy karate. W Sochoniach 

z Fundacją Trzymam Cukry oraz w Wasilkowie dla Nikosia na Pikniku Cha-

rytatywnym.

10.10.2020 r. w Ząbkowicach Ślaskich odbyły się 47 Mistrzostwa Polski 

seniorów Kyokushin Karate. Z naszego klubu w wadze do 65 kg startował 

Bartosz Kropiwnicki, który w pierwsze rundzie przegrał decyzją sędziów. 

To był pierwszy start Bartosz w MP seniorów. 

17.10.2020 r. zgłosiliśmy udział naszych zawodników w Mistrzostwach 

Polski Muaythai w  Białymstoku. Zawody niestety zostały odwołane 

w ostatniej chwili.

25.10.2020 odbyły się w Białymstoku zawody IKON Fighters Cup. 
Miejsca naszych zawodników: Zuzia Kurza – dwa 1 miejsca, Zuzia Łopato 

– 1 miejsce, Martyna Derecka – 1 miejsce, Karolina Kijas – 1 miejsce, Maja 

Aronowicz – 2 miejsce, Julia Tokarska – 2 miejsce, Szymon Skiepko – 2 

miejsce, Maria Łapińska – 2 miejsce, Klaudia Wójcik – 2 miejsce, Bartłomiej 

Sokólski – 3 miejsce, Mateusz Klok – 3 miejsce. 

Heros Cup Warszawa 19.12.2020
Maja Aronowicz – 2 miejsce, Szymon Skiepko – 3 miejsce. 

W zawodach wzięło udział 240 zawodników.

IKON Fighters Spirit Test
Wszystkie 10 osób z naszego klubu ukończyło ciężki test – setki technik 

karate, test sprawnościowy i walki. Test trwał ponad 4 godziny.

Ponadto zawodnicy byli oceniani pod względem umiejętności technicz-

nych przez 5 sędziów w 3 grupach wiekowych. Nasi zawodnicy zajęli 

miejsca. W grupie 6–9 lat: 1 miejsce Wiktoria Kalinowska, 2 miejsce Mar-

tyna Derecka. W grupie 10- 14 lat: 2 miejsce Zuzanna Łopato. W grupie 

powyżej 15 lat nikt od nas nie brał udziału. 

IV I.K.O. Matsushima Polish Open 
Kyokushin Team Wasilków 3 miejsce drużynowo za drużynami Shinjitsu 

Ukraina I Podlaskim Klubem Sportowym „Na Szczyt”. W sumie zdobyli-

śmy 12 medali (4 złote, 3 srebrne, 5 brązowych). 

Serdecznie gratulujemy sukcesów!
Tekst zredagowany  we współpracy z prezesem klubu  

Kyokushin Team Wasilków – Mirosławem Jurowczykiem

Kyokushin Team – dyplomy otrzymane od Burmistrza

47. Mistrzostwa Polski seniorów Kyokushin Karate w Ząbkowicach 
Śląskich IKON Fighters Spirit Test, Białystok

IV I.K.O. Matsushima Polish Open, Wasilków

19–20 września
Przez dwa dni w Giżycku rozegraliśmy 5 spotkań, 
z czego 4 mecze przegraliśmy, a 1 wygraliśmy. 
Ostatecznie zajęliśmy 9 miejsce. Pod względem 
szkoleniowym był to udany turniej. Graliśmy w róż-
nych ustawieniach, niektóre zawodniczki na nowych 
pozycjach. Każda z dziewcząt wzbogaciła się o nowe 
siatkarskie doświadczenia. 

27 września 
Zespół młodziczek brał udział w Ogólnopolskim 
Turnieju Młodziczek o Puchar Prezydenta Miasta 
Biała Podlaska. Po całym dniu walki zajęliśmy 3 
miejsce. W turnieju brało udział 5 zespołów. 

24 października
Mglista i ponura sobota zamieniła się w słoneczny 
i pogodny dzień. Do tego przyczyniły się na pewno 
zawodniczki UKS SET Wasilków, które w pierwszym 
turnieju ligi wojewódzkiej Młodziczek wygrały 
dwa mecze. 

6 grudnia
W niedzielę w SP im. Króla Zygmunta Augusta 
odbył się Mikołajkowy Turniej o Puchar Burmistrza 
Wasilkowa. Ze względu na pandemię formuła została 

trochę zmieniona i zagraliśmy wewnętrzny turniej 
singli. Wszystkie zawodniczki zostały podzielone 
na kategorie wiekowe. Najmłodsze dziewczynki 
w naszym klubie maja 7 lat (rocznik 2013) a najstar-
sze 14 (rocznik 2006). Każda zawodniczka dostała 
pamiątkowy puchar oraz torbę upominków. Nagrody 
w imieniu Burmistrza wręczali Sekretarz Zbigniew 
Tochwin i Radny Janusz Kozłowski.

29 grudnia
W Ełku odbył się XV Memoriał Piłki Siatkowej 
im. Stanisława Przekopa w kategorii Młodziczka. 
W turnieju wzięło udział 10 zespołów z 8 klubów 
z trzech województw. Zespoły zostały podzielone 
na 2 grupy. Na koniec roku 2020 zajmowaliśmy 
bardzo dobre 4 miejsce. 

10 stycznia 2021
W Mońkach odbył się kolejny turniej Ligi Wojewódzkiej 
Młodziczek. Wygraliśmy kolejne dwa mecze. Tym 
razem naszym pierwszym przeciwnikiem był 
gospodarz Olimpik Mońki, drugim – UKS Strat 
Szepietowo.

6 lutego
Tym razem to my byliśmy gospodarzem i rozegraliśmy 

3 mecze. Pierwszy mecz z UKS „21” Białystok wygra-
liśmy 2:0, jednak czuć było w powietrzu, że to nie 
jest nasz dzień. Drugi mecz zaczęliśmy dobrze, 
ale nie potrafiliśmy utrzymać koncentracji, po-
pełnialiśmy dużo błędów i przegraliśmy z bardzo 
dobrze grającym dziś zespołem Bas Białystok 0:2 
(19:25,19:25). Na koniec rozegraliśmy zaległy mecz 
pojedynczy z UKS Płociczno Tartak. W tym meczu 
szanse na grę dostały rzadziej grające zawodniczki. 
Mecz skończył się wynikiem 2:0 dla nas. Nasz bilans 
w lidze to 6 zwycięstw i jedna porażka.

2 marca
Finał Wojewódzkiej Ligi Młodziczek. W sobotę 
w Sejnach zagraliśmy 3 finałowe mecze. Po finale 
pozostał niedosyt, bo nie pokazaliśmy tego, nad 
czym pracowaliśmy cały rok. Jednak z drugiej 
strony, gdyby ktoś nam powiedział rok temu, że 
będziemy walczyć o medale, nie uwierzylibyśmy.

Na koniec wspaniała wiadomość. Trener Izabela 
Nowicka została trenerem koordynatorem Kadry 
Województwa Podlaskiego Młodziczek rocznika 
2007. Gratulujemy!

Tekst zredagowany we współpracy z Izabelą 
Nowicką, trenerem i prezes UKS Set Wasilków

Kyokushin Team Wasilków zdobywa medale

Gdy tylko zaczęto odmrażać sport po okresie 

społecznej kwarantanny, do treningów wróciły 

siatkarki UKS SET Wasilków. Wtedy jeszcze nie 

było wiadomo, czy będzie można rozgrywać 

jakiekolwiek zawody, czy to wojewódzkie czy 

krajowe. Mimo tego większa część zawodni-

czek wznowiła treningi. W czerwcu okazało się, 

że praca klubu nie pójdzie na marne i w lipcu 

UKS Set wziął udział w rozgrywkach Kinder Joy 

of Moving (kiedyś Kinder+Sport). 

Trenerami zarówno młodszych („dwójki”) jak 

i starszych („czwórki”) dziewcząt są Izabela No-

wicka i Paweł Nowicki. 

Pierwsze do gry przystąpiły najmłodsze dziew-

częta grające dwójkami. Turniej odbył się 3 

lipca w  Mońkach. Do  zawodów przystąpiły 

drużyny z  Sejn, Bielska Podlaskiego, Moniek 

i Wasilkowa – w sumie 10 „dwójek”. Turniej był 

morderczy. Każda „dwójka” rozegrała po 9 me-

czów (dwa sety do 15 punktów i ewentualnie 

tie break do 11). Ostatecznie UKS Set zajął 4, 7 

i 9 miejsce. Dwójka Maja Wieczorek i Wiktoria 

Czausz były o krok od medalu, zabrakło tak na-

prawdę dwóch wygranych piłek, by awanso-

wać na Ogólnopolski Finał Kinder Joy of Mo-

ving. Jak widać każda piłka jest ważna i o każdą 

trzeba walczyć do końca. Miejsce 7 zajęły Kinga 

Rutkowska i Maja Dłużewska, a 9 Natalia Topo-

lańska i Gabriela Gaińska. 

Następnego dnia w Szepietowie do gry przy-

stąpiły „czwórki”. Na starcie zawodów stawiło 

się 11 zespołów: z Zambrowa (2), Sejn (1), Łap (2) 

Moniek (1), Bielska Podlaskiego (2), gospodarz 

(2) i nasz jeden zespół. Zostaliśmy podzieleni 

na 2 grupy – opowiada Izabela Nowicka, tre-

ner UKS Set. – 

Trafiliśmy do grupy A. I tam kolejno wygraliśmy 

4 mecze z rzędu po 2:0 i przegraliśmy z później-

szym mistrzem, Rekordem Zambrów, co dało 

nam 2 miejsce w grupie. O wejście do finału, 

premiowanego awansem do Ogólnopolskie-

go Finału Kinder Joy of  Moving, zagraliśmy 

z gospodarzem turnieju. Ten mecz dziewczyny 

zagrały koncertowo i po zwycięstwie 2:0 mo-

gliśmy się cieszyć z awansu do grona 32 najlep-

szych zespołów w Polsce. 

Vice Mistrzostwo Województwa w kategorii 

„czwórek” to dla UKS Set ogromny sukces, ale 

to nie jedyna dobra informacja. Zawodniczka 

UKS Set, Hanna Perzyk z rocznika 2008 została 

powołana na akcję szkoleniową Kampy 2020 

stanowiącą jeden z etapów naborowo-selek-

cyjnych do kadry Polski U-14/15 oraz w per-

spektywie dalszego szkolenia poprzez kadry 

U-16/17, zakończone Mistrzostwami Europy. 

Gratulujemy zawodniczce. Duma rozpiera tre-

nerów. 

W  ubiegłym roku podjęliśmy współpracę 

z Anetą Bartoszuk – trenerem mentalnym. Za-

wodniczki UKS Set bardzo zyskały na zajęciach 

z panią Anetą. Budują pewność siebie, uczą się 

współpracy, zaufania i wielu umiejętności psy-

chologicznych, bardzo przydatnych potem 

na boisku.

7 września dotarły do nas nagrody za awans 

do Wielkiego Finału Kinder Joy of Moving, któ-

ry niestety nie odbył się z powodu pandemii. 

Nagrody za awans do Wielkiego Finału 
Kinder Joy of Moving

UKS SET Wasilków Vice Mistrzem Województwa Podlaskiego 
w mini siatkówce dziewcząt

Kalendarz turniejów UKS Set – mini przegląd
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I LIGA
W 1. kolejce graliśmy z drużyną PERFEKTY. W pierwszej serii wygrali-

śmy wszystkie cztery gry, prowadząc 6:0. Następnie dwie serie również 

wygraliśmy po 4:0. Wynik końcowy to 14:0. Punkty dla MOAK-u zdobyli 

po 3,5 M. Łukaszuk, Cz. Morzy, P. Szeparowicz, 2 pkt. K. Drozdowski oraz 

1,5 pkt. K. Popławski. 

W  2. kolejce graliśmy z  bardzo silnym zespołem RODMAR, który 

wzmocnił się dwoma klasowymi zawodnikami Reuckim i Ogrodnikiem. 

Mecze deblowe zakończyliśmy remisem. Wszystkie serie zakończyły 

się wynikiem 8:6. Punkty zdobyli Cz. Morzy 2, po 2 pkt. J. Sławomir i M. 

Łukaszuk oraz 1,5 pkt. P. Szeparowicz. 

W 3. kolejce mieliśmy grać z KTS WYSOKIE MAZOWIECKIE II. Jednak 

zespół ten zrezygnował z uczestnictwa i oddali mecz walkowerem 14:0. 

W 4. kolejce zagraliśmy z młodą drużyną DREAMTEAM. Oba mecze 

wygraliśmy, jak również pierwszą serię czterech gier pojedynczych 

i prowadziliśmy 6:0. Następną serię czterech gier wygraliśmy 3:1. Tak też 

zakończyła się trzecia seria. Wynik końcowy 12:2 dla MOAK Wasilków. 

Z DREAMTEAM punkty zdobyli po 3,5 M. Łukaszuk i Cz. Morzy, 2,5 pkt. 

K. Drozdowski i K. Popławski. 

W 5. kolejce graliśmy z silną drużyną „D.B”. Po grach deblowych był remis 

1:1, natomiast pierwszą serię wygraliśmy 3:1, drugą zremisowaliśmy 2:2, 

a trzecią wygraliśmy 3:1. Wynik końcowy to 9:5 na korzyść MOAK-u. Punk-

ty zdobyli: 3,5 pkt. Cz. Morzy, 3 pkt. M. Łukaszuk, P. Szeparowicz 2,5 pkt.

W 6. kolejce graliśmy z drużyną z MONIEK I. Na wstępie wygraliśmy 

dwa deble, a następnie pierwszy blok wygraliśmy 3:1 i cały mecz 12:2. 

Punkty zdobyli po 2,5 M. Łukaszuk i Cz. Morzy, a po 3,5 punktów P. Sze-

parowicz i J. Sawoniuk. 

7. kolejka to rozegrany mecz z drużyną SŁOWIKI, jedną ze słabszych, 

jednak gry deblowe zakończyły się remisem. 1:1. Pozostałe gry singlowe 

zakończyły się naszym zwycięstwem, a cały mecz zakończył się wyni-

kiem 13:1. Punkty zdobyli Cz. Morzy i P. Szeparowicz. 

W 8. kolejce zaplanowano mecz z drużyną KTSI z Wysokiego Mazo-

wieckiego. Mecz bez emocji zakończył się wynikiem 14:0. Po 3,5 pkt. 

zdobył M. Łukaszuk, Cz. Morzy, P. Szeparowicz i J. Sawoniuk. 

W 9. kolejce graliśmy z DRAGONEM Białystok. Drużyna ta chcąc unik-

nąć walki z drugą drużyną II ligi, wzmocniła się zawodnikiem K. Boja-

nowskim i uprzedzając wynik końcowy wygrała komplet gier. Po de-

blach prowadziliśmy 2:0. Pierwsze cztery gry zakończyły się wynikiem 

remisowym 2:2, drugie również zakończyły się remisem 2:2 i w efekcie 

prowadziliśmy 6:4. Jednak ostatnią rundę czterech gier przegraliśmy 

1:3, a cały mecz zremisowaliśmy 7:7 zdobywając jeden duży punkt. Dla 

MOAK-u punkty zdobyli: po 2,5 M. Łukaszuk i P. Szeparowicz, 1,5 pkt. 

Cz. Morzy oraz 0,5 pkt. K. Drozdowski. 

Po rozegraniu wszystkich spotkań wywalczyliśmy I miejsce, nie prze-

grywając żadnego ze spotkań, a tylko jedno remisując czyli wygraliśmy 

osiem spotkań i zdobyliśmy 17 punktów. 

II LIGA
Grała też II Liga składająca się również z 10 drużyn. Pierwsze miejsca 

i awans do I Ligi wywalczyła drużyna BENETUS. Z zawodników MO-

AK-u II miejsce wywalczył M. Łukaszuk, IV miejsce Cz. Morzy, VII P. Sze-

parowicz, XIII P. Sawoniuk. W drużynie startuje czterech zawodników, 

więc pozostali nie mogą zdobywać punktów. Dlatego K. Drozdowski 

i K. Popławski uplasowali się na odległych miejscach. Pierwsze miejsce 

w deblach wywalczyła para MOAK-u P. Szeparowicz, Cz. Morzy, na VII 

miejscu debel J. Sawoniuk, M. Łukaszuk, K. Popławski. M. Łukaszuk za-

jęli XVIII miejsce. 

13.12.2020 r. w Sokółce odbył się IV Memoriał im. E. Mackiewicz. 17–24 

miejsce wywalczył P. Szeparowicz, zaś na 25–32 miejscu uplasował się 

Cz. Morzy. W grupie starszej trzecie miejsce wywalczył M. Łukaszuk. 

W deblach 7–8 miejsce wywalczył Cz. Morzy i P. Szeparowicz, a 25–32 

M. Łukaszuk i M. Zaniewski. 

27.12.2020 r. w Białymstoku odbył się Noworoczny Turniej Tenisa sto-

łowego. W kategorii weteran 7–8 miejsce wywalczył Cz. Morzy, a 9–12 

P. Szeparowicz. W grupie 55 lat i starsi M. Łukaszuk wywalczył 5–6 miej-

sce. W kategorii 35–55 lat 3–4 miejsce wywalczyli P. Szeparowicz i Cz. 

Morzy, zaś w grupie wiekowej powyżej 55 lat drugie miejsce wywalczyli 

M. Łukaszuk i M. Zaniewski. 

Autor tekstu: Instruktor tenisa stołowego,  

Eugemiusz Zawadzki

W tej chwili w składzie Rady Seniorów 
jest 9 kobiet, które są przedstawi-

cielkami osób starszych i organizacji po-
zarządowych. W wyniku przeprowadzo-
nego naboru uzupełniającego w  skład 
Rady Seniorów wstąpiła Pani Grażyna 
Szczesiul.

Seniorzy w naszej gminie stanowią bar-
dzo liczną grupę, bo ok 3,5 tysiąca osób. 
Rada Seniorów poparła w styczniu br. sta-
rania Burmistrza o uzyskanie dofinanso-
wania na budowę Centrum Seniora przy 
ul. Białostockiej oraz wyraziła chęć wzię-
cia udziału w  przyszłych konsultacjach 
koncepcyjnych.

Pomysły na działania skierowane do se-
niorów chcemy konsultować oddolnie 
i  w  ten sposób poznawać i  identyfiko-
wać ich potrzeby – mówił burmistrz Ad-
rian Łuckiewicz podczas spotkania Rady 
Seniorów. 

W  maju 2020  r. Radni podjęli uchwałę 
w sprawie nabycie nieruchomości przy 
ul. Białostockiej. Dzięki temu mamy szan-
sę uratować historyczny budynek i z po-
mocą środków zewnętrznych chcemy 
wykonać generalny remont, by  służył 
seniorom i  najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom naszej gminy. W ubiegłym 

roku Gmina Wasilków kupiła budynek, 
w którym ma powstać Centrum Seniora.

STARANIA O CENTRUM 
SENIORA 
Staramy się o dofinansowanie w wyso-
kości 5 mln zł na budowę Centrum Se-
niora w Wasilkowie staramy się o środki 
zewnętrzne na stworzenie miejsca spe-
cjalnie dla nich. Chcemy, aby historyczny 
budynek przy ul. Białostockiej 32 został 
kompleksowo odrestaurowany i rozbu-
dowany. W  tym celu Gmina Wasilków 
złożyła wniosek o  uzyskanie środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin z przeznaczeniem na inwestycje re-
alizowane w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – tłu-
maczy Dominika Jocz, Zastępca Burmi-
strza Wasilkowa.

Zaplanowane prace budowlane to prze-
budowa budynku, wykonanie elewacji, 
modernizacja i montaż nowych instala-
cji, zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynku. Inwestycja uwzględnia koncepcję 
zrównoważonego rozwoju poprzez za-
stosowanie rozwiązań OZE nieobciąża-
jących środowiska naturalnego. Według 
planów ma tu powstać Wasilkowskie Cen-
trum Seniora. Centrum zapewni wsparcie 

osobom starszym w codziennym funk-
cjonowaniu.

Lokalizacja inwestycji – budynek dawnej 
poczty i komistariatu policji – ważna jest 
z jeszcze jednego powodu – to najstar-
szy budynek w gminie o wartości histo-
rycznej. Modernizując wnętrze zabytku 
chcemy pozostawić wygląd fasady taki 
jak sprzed blisko 100 lat. Roślinność, która 
jest zachowana na terenie działki, będzie 
stanowić będzie zalążek ogrodu – oazy 
zieleni w centrum miasta, gdzie seniorzy 
będą mogli spędzać czas w sezonie let-
nim.

Źródło: UM w Wasilkowie

Seniorzy są dla nas ważni
Rada Seniorów działająca w Gminie Wasilków pełni rolę doradczą i jest niezwykle ważnym gło-
sem, który będzie uwzględniany, zwłaszcza w procesach planistycznych.

Pani Grażyna Szczesiul dołaczyła do Rady Seniorów.  
Fot. UM w Wasilkowie

Przewodnicząca Rady Seniorów, Krystyna Sakowicz wraz 
z burmistrzem Adrianem Łuckiewiczem podczas spotkania Rady 
Seniorów 18 lutego 2021 r.

Budynek starej poczty przy ul. Białostockiej, 
który ma być przeznaczony na Dom Seniora 
Fot. UM w Wasilkowie

Drużyna Tenisa Stołowego  
Adler Agro MOAK Wasilków 
Przegląd wydarzeń z 2020 roku

16 lutego 2020 roku rozpoczęła się XII Edycja w Tenisie Stołowym Ligii Amatorskiej pod patronem 
Białostockiej Ligii Sportu. Do współzawodnictwa zgłosiło się 20 zespołów. W zależności od zaję-
tych miejsc w poprzedniej edycji utworzono I i II Ligę po 10 zespołów. 
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Święta za pasem, a w raz z tym dylematy, co ma się poja-
wić na naszym stole. I jedno jest pewne, nie może na nim 
zabraknąć króla wśród ciast czyli mazurka. Przepisów 

na mazurka jest wiele, a my przedstawiamy państwu to ciasto 
w wykonaniu Pani Eugenii Górko. Pani Eugenia jest Sołtysem wsi 
Studzianki, członkinią Koła Gospodyń Wiejskich oraz jedną z ar-
tystek w zespole folklorystycznym „Malwianki” działającym przy 
Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie. Jako czynna 
działaczka społeczna wraz mieszkańcami od wielu lat organizuje 
Dożynki, reprezentuje naszą Gminę również na wojewódzkich 
i krajowych konkursach z okazji Święta Plonów, mając w dorob-
ku zwycięstwo w konkursie „Na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy o nagrodę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w Spale. 

Wbrew powszechnemu przekonaniu o polskim pochodzeniu 
mazurka, ciasto to przybyło do naszego kraju z Turcji i pojawiło 
się na polskich stołach w XVII wieku, by na stale zadomowić się 
w naszej tradycji. Największą popularnością cieszył się na Ma-
zurach, skąd jego nazwa, która wywodzi się od słowa „mazur” 
-mieszkańca tego regionu. Czym się charakteryzuje mazurek? 
Kruchą konsystencją, pieczony jest na płaskich, prostokątnych 
blachach, nie może być zbyt gruby, a zdobiony jest masą kaj-
makową, owocami, lukrem lub powidłami. Można śmiało po-
wiedzieć, że sposobów na przyrządzenie mazurka jest tyle ile 
gospodyń i właśnie dlatego wyróżnia się na tle innych ciast. Po-
niżej przedstawiamy przepis Pani Eugenii, życzymy udanych wy-
pieków i smacznego.

Przepis na mazurek wielkanocny 
Pani Eugenii Górko

SKŁADNIKI:
| 0,5 kg mąki | 0,5 szklanki cukru pudru | 5 żółtek | 1 łyżka 
kwaśniej śmietany 18% | 1 kostka masła śmietankowego lub 
margaryny | 1 opakowanie cukru waniliowego | 1 płaska ły-
żeczka proszku do pieczenia | dżem porzeczkowy.

MASA:
| 1 kostka masła śmietankowego | 3 łyżki kwaśniej śmietany 
18% | 3 łyżki naturalnego kakao | 1 szklanka cukru pudru 
|  zapach np. rumowy.

Przesianą mąkę siekamy z masłem, żółtkami, kwaśną śmietaną 
oraz z cukrem pudrem. Następnie do ciasta dodajemy proszek 
do pieczenia i cukier waniliowy. Wyrabiamy ciasto. Tak przy-
gotowane ciasto owijamy w folię spożywczą i wstawiamy na 
1 godzinę do lodówki. Blachę wyściełamy papierem do piecze-
nia. Ciasto wałkujemy na kształt prostokąta. Boki formujemy 
w kształcie warkocza. Blachę z ciastem wstawiamy do nagrza-
nego do 180°C piekarnika (góra, dół) i pieczemy ok 40 min, 
aż do zarumienienia.

Masa:

Masło śmietankowe rozpuszczamy. Dodajemy cukier puder, 
kakao, śmietanę oraz zapach. Upieczony, ostudzony mazurek 
smarujemy kwaśnym dżemem. Następnie wylewamy przygo-
towaną masę, rozsmarowujemy i dekorujemy bakaliami.

Eugenia Górko, MOAK Wasilków

Koło naukowe “Ignacy i spółka” działające w Szkole Podsta-
wowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie realizuje 
trzeci etap programu edukacyjnego “Być jak Ignacy”. 

Jest on dobrze znany całej społeczności szkolnej, gdyż uczniowie 
świetlicy biorą w nim udział po raz czwarty. W tym roku hasłem 
przewodnim jest “Nauka to przyszłość”, a tematyka trzeciego 
etapu jest ściśle z nią powiązana. Świetliki zapoznają się z wiedzą 
i poszerzają wiadomości z takich obszarów jak historia transpor-
tu, transport miejski, Smart City oraz miasta przyszłości. W ra-
mach zajęć zbudowali latające zabawki z wykorzystaniem płyt 
CD, balonów i nakrętek. Poznali życiorys i dorobek znakomite-
go polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, który zasłynął 
z pracy nad koleją transandyjską. Dzieci same miały też okazję 
wcielić się w role inżynierów, biorąc udział  w konkursie plastycz-
no – technicznym. Jego celem było zaprojektowanie pojazdu 
przyszłości. Uznanie zdobył projekt Laury, uczennicy klasy III, 
która stworzyła latającą kapsułę. Praca, która powstanie na ba-
zie jej pomysłu, będzie reprezentować szkołę w ogólnopolskim 
konkursie podsumowującym trzeci etap programu pt. “Trans-
port i miasta przyszłości”. Przygotują ją uczniowie i nauczyciele 
działający w kole naukowym z nadzieją na powtórzenie sukcesu 
z etapu drugiego. Komiks pt. “Wywody o ratowaniu wody” zajął 
6 miejsce wśród wszystkich szkół biorących udział w programie 
“Być jak Ignacy”. Koło naukowe “Ignacy i spółka” nie ustaje w dą-

żeniu do zdobywania wiedzy, eksperymentowaniu i działaniu. 
Uczniowie z chęcią podejmują się postawionych przed nimi wy-
zwań. Najbliższa przyszłość przyniesie kolejne!

Tekst: Joanna Arent, Szkoła Podstawowa  
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 

Zdjęcie: Nauczyciele świetlicy, Szkoła Podstawowa 
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

12 marca 2021 roku w  Szkole Filialnej w  Sochoniach 
odbył się konkurs recytatorski „Witamy Wiosnę” dla 
uczniów klas II i  III. Recytatorzy przygotowali inter-

pretację wierszy z repertuaru Jan Brzechwy i Juliana Tuwima. 
Uczniowie mieli okazję zaprezentowanie własnych zdolności 
recytatorskich jak również zapoznać się z  literaturą dziecięcą 
znanych poetów polskich. Uczniowie pięknie recytowali na-
stępujące wiersze: Bambo, Idzie Grześ przez wieś, Pstryk, Kotek, 
Zosia-Samosia, Kłamczucha, Na  straganie, Samochwała, Leń, 
Spóźniony słowik, Skakanka, Tańcowała igła z nitką, Skarżypyta, 
O Grzesiu kłamczuchu, O panu Tralalińskim. Dzieci z zaintere-
sowaniem podziwiały występy koleżanek i kolegów. Wszyscy 
uczniowie otrzymali nagrody i pamiątkowe Dyplomy. Było miło, 
wesoło i kolorowo. Wkrótce wiosna! Laureatom i uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy!

Źródło: Szkoła Filialna w Sochoniach

Szkolny Konkurs Recytatorski klasy II i III  
Witamy Wiosnę w Szkole Filialnej w Sochoniach

Trzeci etap programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”  
realizowany przez uczniów SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
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Wręczenie stypendiów Burmistrza Wasilkowa

Stypendia sportowe, artystyczne i naukowe za ubiegły rok 
szkolny zostały przyznane uczniom z naszej gminy, jednak 

czas pandemii sprawił, że uroczyste wręczenie stypendiów zo-
stało przesunięte na marzec. Niestety, obostrzenia uniemożliwiły 
zorganizowanie większej uroczystości, dlatego Burmistrz spotkał 
się ze stypendystami w mniejszych grupach.

W piątek 12 marca 2021 r. wyróżnieni uczniowie z Gminy Wasil-
ków odebrali z rąk Burmistrza dyplomy oraz zestawy upomin-
kowe z gadżetami Wasilkowa. Uczniowie zostali podzieleni na 3 
tury, dzięki czemu można było zachować reżim sanitarny.

Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa, przywitał wyróżnio-
nych uczniów i ich rodziców:

„Serdecznie gratuluję otrzymania stypendium. W czasie pande-
mii jest to tym większe i trudniejsze osiągnięcie. Jednocześnie 
informuję, że pracujemy nad tym, by podwyższyć kwoty stypen-
diów oraz wprowadzić nowe formy nagradzania za szczególne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.” 

W naszej gminie są osoby, które mogą pochwalić się sukcesami 
na arenie krajowej i międzynarodowej, a nie mogły one zostać 
objęte dotychczasowym programem stypendialnym. To z myślą 
o nich Burmistrz polecił zaprojektowanie zmian w systemie sty-
pendialnym, aby objąć nim wszystkich wybitnych mieszkańców 
naszej gminy, którzy rozsławiają ją w kraju i za granicą.

Źródło: UM w Wasilkowie

Pokaz zdjęć Łukasza Horoszko

25 lutego w ramach cyklu „Slajdowisko” odbyło się spotkanie zorga-

nizowane wspólnie z Grupą Fotograficzną „Krajobraźnia”, działa-

jącą przy naszym Ośrodku Kultury. Tym razem gościliśmy Pana Łukasza 

Horoszko, który jak sam o sobie mówi, jest mieszkańcem Podlasia i stara 

się w jak najlepszy sposób oddać w kadrach piękno północno wschod-

niej Polski. Pan Łukasz zaprezentował również swoje rzeźby, które od nie-

dawna są jego kolejną po fotografii pasją. Zapraszamy do śledzenia stro-

ny Pana Łukasza na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą 

„Photo Groszek”, gdzie na bieżąco publikuje swoje prace. Więcej informa-

cji o nadchodzących spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez 

Grupę Fotograficzną i Ośrodek Kultury dowiecie się na naszych profilach 

FB i stronie internetowej www.moakwasilkow.pl 

Źródło: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec Wasilkowa Michał 
Bernard Kamecki zajął I miejsce w II Międzynarodowym Konkur-
sie młodych pianistów „Lviv Kawai Christmas 2020”, który odbył 
się w grudniu ubiegłego roku we Lwowie. 

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz wręczył 26 stycznia 2021 
dyplom młodemu pianiście oraz pogratulował jego dumnym 
rodzicom. 

Życzymy dalszych sukcesów!

WYBITNY MŁODY PIANISTA Z WASILKOWA  
wygrał międzynarodowy konkurs

Nowy start w kulturę

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie w związku wciąż trwa-

jącą sytuacją epidemiologiczną ma ograniczoną możliwość wycho-

dzenia do Państwa z ofertą, jednak mimo to jest to dla nas okres 

wytężonej pracy. Z jednej strony początek roku to czas sprawozdań 

i podsumowań, z drugiej planowania działań na kolejne miesiące, ale 

to co obecnie pochłania nas najbardziej to przygotowania do zmiany 

siedziby naszego Ośrodka.

Już wkrótce, nasze biuro zmieni siedzibę, a poza nową przestrzenią biu-

rową pozyskamy również przestrzeń do prowadzenia naszej działalności. 

Przed nami jeszcze kwestie formalne, prace adaptacyjne i remontowe, 

przygotowanie pracowni muzycznej, przestrzeni warsztatowej oraz sali 

zajęć a następnie przeprowadzka. Jest to wyzwanie, ale wyzwanie, któ-

re otwiera przed nami nowe możliwości i nowy start w kulturę w Wa-

silkowie – czego nie możemy się już doczekać. „Nowy start  w kulturę” 

to również nazwa projektu, który jako Miejski Ośrodek Animacji Kultury 

w Wasilkowie będziemy realizować w ramach Programu „Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne 2021”. Nasz wniosek spośród 232 złożonych zajął 27 

miejsce i znalazł się wśród 50, które zostały zakwalifikowane do realizacji. 

Projekt „Nowy start w kulturę” ma na celu zaktywizowanie mieszkańców 

wokół nowej siedziby MOAK. Chcemy aby od samego początku było 

to Wasze miejsce, które będziecie współtworzyć jak również pomoże-

cie nam określić kształt i kierunek naszych przyszłych działań na terenie 

gminy Wasilków. 

W ramach pierwszej części realizowanego projektu przygotowana zo-

stanie diagnoza, która określi potrzeby mieszkańców naszej gminy w za-

kresie kultury. Podczas jej przygotowania odwołamy się do diagnozy 

zrealizowanej w 2016 roku analizując w jaki sposób wdrożone zostały 

wyciągnięte w niej wnioski. Podczas realizowanych spotkań przedsta-

wione zostaną również zasady uczestniczenia mieszkańców w projek-

cie poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw kulturalnych oraz otrzyma-

nia dofinansowania na ich realizację. Mieszkańcy będą mieli możliwość 

zgłaszania własnych pomysłów na wydarzenia i działania, a autorzy wy-

branych zostaną zaproszeni do ich realizacji w drugim etapie projektu, 

który będzie realizowany od lipca 2021 r. W marcu rozstrzygnięty został 

również nabór wniosków w programie Narodowego Centrum Kultury – 

EtnoPolska 2021. Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wnio-

sków, wśród których wybranych zostało 308 beneficjentów całej Polski, 

do których trafią środki na popularyzację folkloru w ramach programu 

EtnoPolska 2021, w tym do Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wa-

silkowie. Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Wasilkowie przyzna-

ne zostało dofinansowanie w wysokości 14 tysięcy złotych na realizację 

projektu pn. „Tradycyjne smaki Gminy Wasilków”. 

Projekt „Tradycyjne smaki Gminy Wasilków” zakłada realizację międzypo-

koleniowych warsztatów kuchni tradycyjnej, w ramach których nagrane 

zostaną filmy kulinarne prezentujące tradycyjne przepisy związane z na-

szą gminą. Filmy instruktażowe z wykonaniem tradycyjnego przepisu 

„krok po kroku” publikowane będą raz w tygodniu na stronie www oraz 

na portalach społecznościowych. Warsztaty będą dostępne dla widzów 

niesłyszących poprzez dodanie napisów do zapisu warsztatów. Projekt 

zakłada również wydanie książki kucharskiej prezentującej lokalne przepi-

sy kulinarne oraz przeprowadzenie cyklu konkursów kulinarnych dla mło-

dego pokolenia mieszkańców Gminy Wasilków jako element inspirowa-

nia się elementami kultury tradycyjnej poprzez wymyślenie i stworzenie 

przepisu zainspirowanego tradycyjną potrawą. Zachęcamy do śledzenia 

naszych stron, na których na bieżąco będziemy informować o działa-

niach w ramach realizacji projektów.

Karol Świetlicki, Dyrektor MOAK w Wasilkowie
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kierunek: Studzianki
przystanki:

Wasilków - Żwirowa 04:12 05:12 05:59 07:09 09:56 11:47 13:07 15:27 16:42 18:24 19:44 21:14 22:15 08:25 11:05 16:14 20:49
Wasilków - Urząd Miejski 04:15 05:15 06:02 07:12 09:59 11:50 13:10 15:30 16:45 18:27 19:47 21:17 22:18 08:28 11:08 16:17 20:52
Wasilków - Cerkiew 04:16 05:16 06:03 07:13 10:00 11:51 13:11 15:31 16:46 18:28 19:48 21:18 22:19 08:29 11:09 16:18 20:53
Wasilków - Grodzieńska 04:18 05:18 06:05 07:15 10:02 11:53 13:13 15:31 16:47 18:30 19:50 21:20 22:21 08:31 11:11 16:20 20:55
Wasilków - 11 Listopada nr 12 04:20 05:20 06:07 07:17 10:04 11:55 13:15 15:32 16:47 18:32 19:52 21:22 22:23 08:33 11:13 16:22 20:57
Wasilków - Os. Dąbrówki II 04:22 05:22 06:09 07:19 10:06 11:57 13:17 15:34 16:49 18:34 19:54 21:24 22:25 08:35 11:15 16:24 20:59
Dąbrówki nr 28 04:23 05:23 06:10 07:20 10:07 11:58 13:18 15:35 16:50 18:35 19:55 21:25 22:26 08:36 11:16 16:25 21:00
Dąbrówki nr 94 04:24 05:24 06:11 07:21 10:08 11:59 13:19 15:36 16:51 18:36 19:56 21:26 22:27 08:37 11:17 16:26 21:01
Dąbrówki Remiza II 04:26 05:26 06:13 07:23 10:10 12:01 13:21 15:38 16:53 18:38 19:58 21:28 22:29 08:39 11:19 16:28 21:03
Studzianki ul. Lipowa II 04:29 05:29 06:16 07:26 10:13 12:04 13:24 15:41 16:56 18:41 20:01 21:31 22:32 08:42 11:22 16:31 21:06
Studzianki I pętla 04:31 05:31 06:18 07:28 10:15 12:06 13:26 15:43 16:58 18:43 20:03 21:33 22:34 08:44 11:24 16:33 21:08
Studzianki II pętla 04:33 05:33 06:20 07:30 10:17 12:08 13:28 15:45 17:00 18:45 20:05 21:35 22:36 08:46 11:26 16:35 21:10

W1 trasa: Wasilków - Żwirowa/ Wojtachowska /Elektryczna /Spożywcza / Jurowiecka / Białostocka / Grodzieńska / 11 listopada / Dąbrówki -
Starowiejska/ Studzianki - Wasilkowska/ Supraślska 

dni robocze soboty,niedziele i święta

Miasto i Gmina Wasilków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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kierunek: Wasilków
przystanki:

Studzianki II pętla 04:33 05:33 06:20 07:30 10:17 12:08 13:28 15:45 17:00 18:45 20:05 21:35 22:36 08:46 11:26 16:35 21:10
Studzianki I Pętla 04:35 05:35 06:22 07:32 10:19 12:10 13:30 15:47 17:02 18:47 20:07 21:37 22:38 08:48 11:28 16:37 21:12
Studzianki ul. Lipowa I 04:37 05:37 06:24 07:34 10:21 12:12 13:32 15:49 17:04 18:49 20:09 21:39 22:40 08:50 11:30 16:39 21:14
Dąbrówki Remiza I 04:40 05:40 06:27 07:37 10:24 12:15 13:35 15:52 17:07 18:52 20:12 21:42 22:43 08:53 11:33 16:42 21:17
Dąbrówki Nr 29 04:42 05:42 06:29 07:39 10:26 12:17 13:37 15:54 17:09 18:54 20:14 21:44 22:45 08:55 11:35 16:44 21:19
Dąbrówki I 04:43 05:43 06:30 07:40 10:27 12:18 13:38 15:55 17:10 18:55 20:15 21:45 22:46 08:56 11:36 16:45 21:20
Wasilków Os. Dąbrówki I 04:44 05:44 06:31 07:41 10:28 12:19 13:39 15:56 17:11 18:56 20:16 21:46 22:47 08:57 11:37 16:46 21:21
Wasilków ul. Konopnickiej 04:46 05:46 06:33 07:43 10:30 12:21 13:41 15:58 17:13 18:58 20:18 21:48 22:49 08:59 11:39 16:48 21:23
Wasilków Grodzieńska II 04:47 05:47 06:34 07:44 10:31 12:22 13:42 15:59 17:14 18:59 20:19 21:49 22:50 09:00 11:40 16:49 21:24
Wasilków ul. Grodzieńska I 04:48 05:48 06:35 07:45 10:32 12:23 13:43 16:00 17:15 19:00 20:20 21:50 22:51 09:01 11:41 16:50 21:25
Wasilków ul Kościelna I 04:49 05:49 06:36 07:46 10:33 12:24 13:44 16:01 17:16 19:01 20:21 21:51 22:52 09:02 11:42 16:51 21:26
Wasilków ul. Żwirowa 04:53 05:53 06:40 07:50 10:37 12:28 13:48 16:05 17:20 19:05 20:25 21:55 22:56 09:06 11:46 16:55 21:30
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W1 trasa: Studzianki - Supraślska/ Wasilkowska/ Dąbrówki - Starowiejska/ Wasilków - 11 listopada/ Grodzieńska/ Białostocka/ Kościelna/ 
Wojtachowska/ Polna/ Żwirowa

dni robocze soboty,niedziele i święta

przystanki:
Wasilków - Żwirowa 08:05 13:50 09:00 17:10
Wasilków - Wojtachowska II 08:06 13:51 09:01 17:11
Sochonie- Spacerowa II 08:09 13:54 09:04 17:14
Katrynka - P 86, DK 8 08:14 13:59 09:09 17:19
Rybniki 08:19 14:04 09:14 17:24
Mostek 08:23 14:08 09:18 17:28
Wólka Przedmieście II 08:26 14:11 09:21 17:31
Wólka Poduchowna I 08:27 14:12 09:22 17:32
Woroszyły nr 18 08:29 14:14 09:24 17:34
Sochonie nr 98 08:30 14:15 09:25 17:35
Sochonie - Spacerowa I 08:32 14:17 09:27 17:37
Wasilków - Wojtachowska I 08:35 14:20 09:30 17:40
Wasilków - Żwirowa 08:36 14:21 09:31 17:41
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W2
trasa: Wasilków-Żwirowa/ Wojtachowska / Sochonie-Spacerowa / Spokojna/ 

Transportowa/  DK 8/ Rybniki/ Mostek/ Wólka Przedmieście/ Wólka Poduchowna / 
Woroszyły/ Sochonie - Dorzeczna/ Transportowa/ Spokojna/  Wasilków-

Wojtachowska/ Żwirowa

dni robocze soboty,niedziele i święta

Dwie nowe linie autobusowe W1 i W2
Linia W1 i W2 w Wasilkowie to efekt wielomiesięcznych dążeń do zorganizowania komunikacji 
wewnętrznej w Gminie Wasilków.

Linia W1 i W2 pomaga przemieszczać się mieszkań-

com sołectw po Gminie Wasilków.

Bilety

Wszystkie bilety – zarówno jednorazowe, jak i mie-

sięczne – można nabyć wyłącznie u kierowcy. Bilet 

jednorazowy kosztuje 2zł. Bilet miesięczny – 50zł 

na  trasach najdłuższych (Wasilków-Studzianki oraz 

Wasilków–Rybniki) oraz 40zł na  trasach krótszych. 

To ceny biletów normalny. Przysługują ulgi ustawowe.

Dwa miesiące linii W1 i W2

W styczniu sprzedano 1530 biletów jednorazowych 

miesięcznie, w lutym 1500 biletów jednorazowych. 

Urząd Miejski w Wasilkowie jest otwarty na uwagi pa-

sażerów i w miarę możliwości będzie modyfikował 

godziny kursów.

Źródło: UM w Wasilkowie

w w w.gazeta .moak wasi lkow.p l

G A Z E T A  W A S I L K O W S K A

w w w.gazeta .moak wasi lkow.p l

C Z A S O P I S M O  S P O Ł E C Z N O - K U L T U R A L N E  G M I N Y  W A S I L K Ó W

30 31

W  związku z  niesprzyjającą sytuacją epidemiolo-
giczną Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działa-

jący przy naszej bibliotece kontynuuje swoje spotkania 
w formie zdalnej. Na szczęście rozmawiać o książkach 
można także na ekranie i choć bardzo brakuje nam spo-
tkań na żywo, staramy się, aby spotkania on-line były 
równie ciekawe i urozmaicone. W nowym roku rozma-
wialiśmy o Koszmarnym Karolku – niesfornym bohaterze 
serii książek Franceski Simon oraz o początkach moto-
ryzacji za sprawą książki „Człowiek z czerwoną chorą-
giewką” Pawła Beręsewicza. Spotkania odbywają się przy 
owocnej współpracy z panią Joanną Piekarską – nauczy-
cielką świetlicy Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmun-
ta Augusta w Wasilkowie. Z niecierpliwością czekamy 
na następne rozmowy.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Nowiny z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wasilkowie

3 marca obchodziliśmy Międzynarodo-
wy Dzień Pisarzy. Z  tej okazji Miejska 

Biblioteka Publiczna w Wasilkowie zorgani-
zowała wirtualne spotkanie dotyczące kre-
atywnego pisania, które poprowadził pan 
Dominik Sołowiej – publicysta, dziennikarz, 
copywriter, webmaster i specjalista ds. mar-
ketingu. W spotkaniu udział wzięli nauczy-
ciele i uczniowie Dwujęzycznej Prywatnej 
Szkoły Podstawowej im. Antoniego Bućko 
w Wasilkowie. Okazuje się, że najlepszym 
początkiem kreatywnego pisania jest... czy-
tanie! Jeśli nie macie pod ręką nic do prze-
czytania, koniecznie odwiedźcie naszą bi-
bliotekę.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna  
w Wasilkowie

Dyskusyjnemu Klubowi Książki  
pandemia niestraszna

Świętowaliśmy  
Międzynarodowy Dzień Pisarzy




