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„ZŁOTE GODY”
– pięćdziesięciolecie pożycia par małżeńskich

Od Redakcji

Szanowni Państwo!
Z radością przekazujemy Wam kolejny, 166 numer Gazety Wasilkowskiej. W tym numerze poruszamy najważniejsze tematy z życia naszej
Gminy. Zachęcamy Państwa do udziału w siódmej edycji Budżetu
Obywatelskiego. W tegorocznej edycji został wprowadzony „zielony” budżet obywatelski, którego ideą jest zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju zieleni i zielonej infrastruktury miasta Wasilków.
Pokażemy Państwu jakie inwestycje w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane, a które są w toku.
Wspomnimy ważne uroczystości i sukcesy sportowców z naszej gminy. Dowiecie się również kto jest propagatorem wędkarstwa wśród
młodzieży i co w Kulturze piszczy.
Serdecznie zapraszamy do lektury!

1500 zł za urodzenie dziecka
w Wasilkowie. Rekordowe
becikowe w województwie.

Pieniądze są przyznawane każdej rodzinie bez względu na wysokość dochodów. To najwyższa kwota becikowego jaka jest
przyznana za urodzenie dziecka w woj. podlaskim. W marcu,
radni Wasilkowa jednogłośnie poparli projekt uchwały zapro-

W tym numerze:

ponowany przez burmistrza Adriana Łuckiewicza.

Str. 2 – „Złote Gody” – pięćdziesięciolecie pożycia par
małżeńskich. Bezpłatne porady psychologa i prawnika
Str. 4 – Podsumowanie trzeciej edycji loterii Mieszkasz w Gminie
Wasilków? Wygrywasz!

P

od koniec maja wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1
im. Ks. Wacława Rabczyńskiego i Urzędem Miejskim w Wasilkowie mieliśmy okazję zorganizować uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” parom z naszej
gminy, obchodzącym swój jubileusz w 2020 roku. W uroczystości wzięło udział dwanaście par oraz zaproszeni goście. Burmistrz
Wasilkowa w swoim przemówieniu pogratulował Jubilatom imponującej rocznicy wspólnego życia w małżeństwie, życząc kolejnych jubileuszy w zdrowiu, miłości i wspólnym poszanowaniu. Modlitwę i błogosławieństwo za małżonków poprowadził
ks. proboszcz Zdzisław Karabowicz i ks. prot. Anatol Hajduczenia,
następnie odznaczono szanownych Jubilatów. Wyróżnieni małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Część artystyczną wydarzenia poprowadziła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Adama Wolańskiego.

Bezpłatne porady prawne
i psychologiczne dla mieszkańców
Gminy Wasilków
Porady psychologiczne odbywają się:

Str. 6-7 – Wasilków się rozwija – gminne inwestycje w toku
Str. 7 – Karta Wasilkowianina
Str. 8 – Gmina realizuje projekty, które wygrały podczas
głosowania w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego

się na takie rozwiązania – tylko Łomża i Białystok. Jestem jednak zdania, że to ważne, by wspierać młode rodziny w Wasilkowie – podkreśla burmistrz Adrian Łuckiewicz. – Myślę też, że
w dalszej perspektywie ta uchwała będzie generowała zyski
dla naszej gminy. Żeby uzyskać becikowe należy udowodnić
zamieszkanie na terenie gminy (Karta Wasilkowianina, rozliczenie podatku w gminie) co może wpłynąć na większą liczbę osób, która zdecyduje się na rozliczanie w naszej gminie.
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 6

Dyżury osobiste: wtorki – w godz. 15.00–17.00 – w Miejskiej Bi-

Str. 9 – Uroczyste przekazanie wozu jednostce OSP Nowodworce

bliotece Publicznej w Wasilkowie (umówcie się wcześniej na spo-

Str. 10-12 – Sportowcy z naszej gminy zdobywają medale

dokumenty poświadczające zamieszkanie na terenie gminy

tkanie – tel. 504 996 875)

Str. 13 – Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
na Orliku w Wasilkowie

Wasilków (np. Karta Wasilkowianina, albo rozliczenie podatku
wym właściwym dla mieszkańców Gminy Wasilków).

Dyżury osobiste: poniedziałki i czwartki – w godz. 8.00–12.00 –

Str. 14-15 – Wojciech Bogusłowicz wychowuje mistrzów świata–
wywiad z p. Wojciechem Bogusłowiczem

w budynku MOPS przy ul. Supraślskiej 21 w Wasilkowie (umówcie

Str. 16-17 – Przegląd wydarzeń z PZW Wasilków

w ciągu roku na terenie gminy Wasilków z jednorazowej za-

się wcześniej na spotkanie – tel. 519 314 080)

Str. 18-21 – Ciekawostki ze szkół i przedszkoli

pomogi z tytułu urodzenia się dziecka skorzysta ok. 240 dzieci,

Nie ma w tej chwili porad on‑line i telefonicznych.
Porady prawne odbywają się:

Urząd Miejski w Wasilkowie
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50
lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach. Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu
cywilnego, pani Jolanta Hajduczenia.
Dziękujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Wacława Rabczyńskiego Lucynie Bejm za udostępnienie sali na tą uroczystość, obsłudze szkoły za pomoc i zaangażowanie w jej wystrój
i Młodzieżowej Orkiestrze Dętej za piękną oprawę muzyczną
wydarzenia.
Redakcja
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Str. 5 – Narodowy Spis Powszechny – nasz obywatelski
obowiązek

– Jak dotąd niewiele samorządów w Podlaskiem zdecydowało

w w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l

Str. 22-23 – Co ciekawego w Miejskiej Bibliotece
Str. 24-28 – Półmetek kadencji Burmistrza Wasilkowa
Str. 29-31 – Kultura w Wasilkowie

miesięcy od narodzin dziecka. Do wniosku należy dołączyć

dochodowego za rok poprzedni złożone w urzędzie skarboDo tej pory wnioski złożyło ponad 40 rodzin. Szacuje się, że

co daje łączną kwotę skutków finansowych uchwały w wysokości 360 tys. zł.
Dodatkowo wraz z becikowym nowi rodzice otrzymają żółty
kocyk z wyhaftowanym logo Wasilkowa dla swojego dziecka.

UM w Wasilkowie

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. UM w Wasilkowie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za treść materiałów przekazanych do zamieszczenia przez innych autorów.
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Podsumowanie trzeciej edycji loterii
Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!
10 czerwca
2021r., zostały
wręczone nagro‑
dy zwycięzcom
trzeciej edycji
loterii „Mieszkasz
w Gminie Wa‑
silków ? Wygry‑
wasz!”.

D

CZ ASOPISMO SPO ŁECZNO -KULTUR ALNE GMINY WASILKÓW

Narodowy Spis
Powszechny
– nasz obywatelski
obowiązek
Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Po‑
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest
w pełni realizowany przy użyciu interaktywne‑
go formularza spisowego. Samospisu można
dokonać na stronie: spis.gov.pl lub dzwoniąc
na infolinię 22 279 99 99.

o wygrania mieliśmy łącznie 18 cennych nagród. Nagrodę główną, którą był samochód hybrydowy Suzuki Swift
Hybrid wygrał mieszkaniec Wasilkowa Pan Jarosław. Pozostałe
nagrody to: robot kuchenny Thermomix, trzy rowery, trzy smartfony oraz dziesięć smartwatchy. Publiczne losowanie nagród
odbyło się w maju bieżącego roku. Przypomnimy, że od 1 marca do 9 maja 2021r. mieszkańcy naszej Gminy zgłaszali udział
w loterii poprzez stronę internetową: www.pitwwasilkowie.pl.
Mogły to zrobić jedynie te osoby, które rozliczyły podatek PIT
w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku i wskazały w deklaracji miejsce zamieszkania w Gminie Wasilków. Celem Loterii było

powiększenie dochodów Gminy Wasilków. Udział procentowy
w PIT to najważniejsza część dochodów Gminy, dzięki którym
może ona rozwijać się, realizować zadania i zaspokajać potrzeby
mieszkańców. Aż 38,23% naszego podatku dochodowego PIT
trafia do budżetu gminy, w której mieszkamy, pod warunkiem,
że w deklaracji wskażemy miejsce zamieszkania w tej gminie.
To już trzecia edycja loterii „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!” Zainteresowanie w tym roku było bardzo duże. Swój
udział zgłosiło aż 3100 mieszkańców. Serdecznie gratulujemy
wszystkim zwycięzcom!
Źródło: Urząd Miejski w Wasilkowie

Rachmistrz spisowy

1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni

2) numer identyfikatora oraz hologram,

spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie

3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,

poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,

Rachmistrz może zadzwonić do Państwa z numeru 22 828 88 88 lub

5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy nie będzie pytał o stan majątkowy respondenta,
wartość przedmiotów należących do domowników, nie będzie rów-

Jeśli już zrealizowaliście Państwo obowiązek spisowy przez Internet

nież wymagał okazania korespondencji urzędowej np. z ZUS czy z ban-

albo poprzez infolinię spisową, nikt z GUS nie będzie dzwonić w tej

kami, ani prywatnej. Rachmistrz zada tylko te pytania, które są zapisane

sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych. Tożsa-

w formularzu. Wszyscy respondenci odpowiadają na te same pytania,

mość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygoto-

nie są one różnicowane pod jakimkolwiek względem. Jeżeli stwierdzisz

waną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/lub

faktyczne nieścisłości, przerwij wywiad, weź dane rachmistrza i skon-

na infolinii. Na chwilę obecną wraz z poprawą sytuacji epidemicznej

taktuj się z najbliższym urzędem gminy lub infolinią spisu (22 279 99 99).

zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich.
osób czeka ze spisem, bo chcą to zrobić w bezpośredniej rozmowie

Pomoc w dokonaniu samospisu w Urzędzie
Miejskim w Wasilkowie

i przy wsparciu rachmistrza.

Gminne Biuro Spisowe w Wasilkowie informuje, że istnieje możliwość

W województwie podlaskim ruszyli oni w teren od 23 czerwca. Wiele
Zwycięzcy trzeciej edycji Loterii PIT

Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?

skorzystania ze stanowiska komputerowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie do samospisu internetowego. Urząd Miej-

Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicznym.

ski przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie jest czynny we wtorki w godz.

Wchodząc do mieszkania będą mieć założone maski i będą zachowy-

9.00–17.00, w pozostałe, robocze dni tygodnia w godz. 7.30–15.30.

wać bezpieczny odstęp. Odpowiedzi na spisowe pytania będą wpro-

W związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa – osoby za-

wadzane przez rachmistrza do aplikacji internetowej. Nie ma więc ko-

interesowane samospisem internetowym na przygotowanym stano-

nieczności dotykania i podpisywania żadnych dokumentów. Jeśli mamy

wisku komputerowym w Urzędzie Miejski w Wasilkowie, proszone są

wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, można to w prosty sposób

o uprzedni kontakt telefoniczny lub e‑mailowy w celu umówienia wi-

zweryfikować. Kiedy odwiedzi Cię rachmistrz w celu przeprowadzenia

zyty: 85 7185 400 wew. 012, Marcin Siedlecki, m.siedlecki@wasilkow.

wywiadu spisowego poproś go, aby wylegitymował się oficjalnym iden-

pl, 85 7185 400 wew. 015, Marian Żukowski, m.zukowski@wasilkow.pl

tyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeJak sprawdzić tożsamość rachmistrza? Każdy rachmistrz posiada iden-

prowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 r.. Zgod-

tyfikator i powinien on być okazany na samym początku rozmowy.

nie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Po-

Dane z identyfikatora możemy zweryfikować na dwa sposoby. Pierw-

wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Podstawową

szym jest internetowa aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, do-

formą jest samospis internetowy (metody uzupełniające to spis telefo-

stępna na stronie rachmistrz.stat.gov.pl/formularz. Druga opcja wery-

niczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego).

fikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279

Źródło: Urząd Miejski w Wasilkowie

99 99. Sprawdź czy identyfikator zawiera:

4
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Wasilków się rozwija

– gminne inwestycje w toku
Budowa kortów tenisowych – Stadion Miejski

Na terenie całej gminy można dostrzec zmiany zachodzące w przestrzeni publicznej dzięki realizowanym licznym inwestycjom.
Część z nich realizowana jest ze środków własnych gminy, a część z wielomilionowym wsparciem funduszy zewnętrznych,
pozyskanych pod kierunkiem Burmistrza Wasilkowa. Poniżej prezentujemy informacje o największych aktualnie rozpoczętych przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Nowe drogi na Osiedlu Leśnym II

miał możliwość wykonania prac według własnych założeń, w systemie

W ekspresowym tempie za to przebiega przebudowa ul. Wierzbowej

„zaprojektuj i wyburz”.

i Orzechowej na os. Leśnym w Wasilkowie. Wykonawca zapowiedział, że

Ulica Dworna w Studziankach – o nią zabiegali mieszkańcy

ulice zostaną oddane znacznie szybciej niż zakładany (do połowy paź-

od prawie 10 lat

dziernika) termin zawarty w umowie. Zakres prac obejmuje wykonanie

W Studziankach przebudowywana jest obecnie ul. Dworna. Zyska ona

nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej.

nawierzchnię asfaltową, wybudowany zostanie przepust oraz niezbędne

Koszt inwestycji wynosi 917 168,45 zł i w całości jest finansowany ze środ-

elementy infrastruktury. Inwestycja nie tylko ułatwi prowadzenie dzia-

ków budżetu gminy.

łalności lokalnym przedsiębiorcom, ale także jest odpowiedzią na ocze-

Zalew – stare pomosty i baseny czeka rozbiórka, projektujemy

kiwania mieszkańców, którzy począwszy od 2012 roku składali liczne

nową przestrzeń do wypoczynku

petycje i wnioski w tym zakresie. Koszt inwestycji to 969.240 zł.

Prowadzone są prace nad opracowaniem projektu architektoniczno –

Pierwsza inicjatywa lokalna w gminie – ul. Górna i Poziomkowa

budowlanego dotyczącego zagospodarowania okolicy zalewu w Wa-

w Jurowcach

silkowie. Projekt obejmuje część zalewu od strony ul. Jurowieckiej (m.in.

W Jurowcach dobiegają końca prace związane z wykonaniem nowej

duży parking, pomost pływający, punkty małej gastronomii, aleje spa-

nawierzchni z kostki betonowej na ul. Górnej i Poziomkowej. Wykona-

cerowe, plac zabaw, boiska itd.) i od strony ul. Białostockiej (pomosty,

ne zostało również odwodnienie drogi i oświetlenie. Koszt inwestycji

alejki spacerowe, pływające fontanny). Ponadto pod koniec czerwca

to 378.392 zł. Jest to pierwsza inwestycja w gminie z zastosowaniem for-

został ogłoszony ponowny przetarg na rozbiórkę starych pomostów.

muły inicjatywy lokalnej.

Poprzedni przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt wysoką cenę

Urząd Miejski w Wasilkowie

(najkorzystniejsza oferta to 538 tys. zł) Tym razem wykonawca będzie

Karta Wasilkowianina

z innymi bonifikatami udzielanymi przez fir-

ścieżki tematycznej z dinozaurami, a także far-

mę JARD;

my grzybów i owadów.

Autorski projekt Burmistrza Wasilkowa Ad-

 Unicell Poland: bonifikata w wysokości 7%

 Stacja Paddington Szkoła Języków Ob-

Nowe korty tenisowe z dofinansowaniem na rewitalizację

sażenie łazienek w budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza. Wartość

riana Łuckiewicza jakim jest Karta Wasilko-

na zakupy w sklepie stacjonarnym przy ul. Su-

cych: bonifikata w wysokości 5% na naukę ję-

Po wielu latach przerwy miłośnicy tenisa będą mogli znów chwycić

inwestycji wynosi 9 mln zł, z czego ponad 50% stanowi dofinansowanie

wianina cieszy się niesłabnącym zaintere-

praślskiej 25 w Wasilkowie. Upust nie dotyczy za-

zyka obcego: angielskiego, niemieckiego, ro-

za rakiety i poczuć magię tego sportu. W Wasilkowie przy ul. Supraśl-

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

sowaniem. Już ponad 1500 mieszkańców

kupów dokonywanych w sklepie internetowym;

syjskiego i chińskiego, przy płatności z góry

skiej 21 (teren stadionu miejskiego) powstaną trzy nowe korty tenisowe

Nowe rondo zastąpi niebezpieczne skrzyżowanie Kościelna/Polna.

Wasilkowa może korzystać z wachlarza ko-

 Casablanca Catering: bonifikata w wyso-

za cały rok zajęć.

o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z systemem drenażu i przy-

To inwestycja, na którą pozyskaliśmy środki z RFRD (Rządowy Fundusz

rzyści jakie daje Karta. Gmina Wasilków dotu-

kości 5% na kartę menu (z wyłączeniem pa-

 Igle_Seriws: bonifikata w wysokości 10%

łączem kanalizacji deszczowej. Zostanie również wykonana instalacja

Rozwoju Dróg, wcześniej FDS) – aż 59% wartości inwestycji stanowić bę-

je kwotą 400,00 zł miesięcznie, każde dziec-

pierosów) w „Restauracji Folwark Nadawki”,

na usługi w zakresie montażu, serwisu i na-

oświetleniowa terenu wraz z ogrodzeniem obiektu. Pojawią się elementy

dzie dofinansowanie zewnętrzne. Obecnie trwają prace przy budowie

ko objęte opieką żłobkową, które spełnia

ul. Nadawki 23, Wasilków;

praw klimatyzacji, pomp ciepła i instalacji fo-

małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice. Koszt tego projektu

kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie infrastruktury teletechnicznej

określone kryteria. Legitymujący się Kartą

 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wa-

towoltaicznych.

to 1 234 998,44 zł z czego 592.500,98 zł stanowi dofinansowanie ze środ-

oraz gazociągowej. To najbardziej czasochłonny element inwestycji –

może liczyć na zniżkę przy zakupie autobu-

silkowie: bonifikata w wysokości 50% na zakup

 New York Pizza Department: bonifikata

ków Unii Europejskiej. Środki zewnętrzne zostały pozyskane za pośred-

o jej skomplikowaniu i czasie wykonania decyduje m.in. obecność wszyst-

sowego biletu okresowego BKM (15 zł lub

biletu spacerowego i na zwiedzanie ekspozycji

w wysokości 10% na każde zamówienie reali-

nictwem Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w ramach naboru

kich elementów infrastruktury w tym rejonie. Kończą się już prace zwią-

30 zł miesięcznie w zależności czy bilet jest

z przewodnikiem oraz zniżka na zajęcia o cha-

zowane w lokalu jak i na dowóz. Bonifikata nie

na rewitalizację. Wyłoniony wykonawca na realizację całości ma cztery

zane z budową nawierzchni z kostki betonowej na ul. Antoniego Bućki.

ulgowy czy normalny).

rakterze edukacyjnym;

obejmuje napojów alkoholowych oraz wyro-

miesiące od momentu podpisania umowy.

Problemów przysporzyło natomiast ustalenie odpowiednich rzędnych

Partnerzy Karty Wasilkowianina zapewniają

 ITS Projekt Beata Łukaszuk: bonifikata

bów tytoniowych.

Rozbudowa przedszkola – największa inwestycja roku 2020

drogi oraz wysokości krawężników na odcinku ul. Polnej od Grodzieńskiej

również bonifikaty na swoje produkty i usłu-

w wysokości 10% na usługi projektowe (pro-

Więcej o szczegółach Karty i jej Partnerach

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zostało wybudowane nowe skrzydło

do Kościelnej. Aktualnie wykonawca kontynuuje prace na tym odcinku.

gi. Są to:

jekty instalacji sanitarnych),

znajduje się na www.kartawasilkowianina.pl

Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie od strony ul. Łąkowej. Obecnie

Pamiętajmy, że nowe skrzyżowanie będzie nam służyło przez wiele dłu-

 Wakestok (zalew w Wasilkowie): bonifikata

 Silver Fox Agencja Reklamowa: bonifika-

prowadzone są prace wykończeniowe. Powstaną w nim m.in.: wielo-

gich lat i nie możemy pozwolić na błędy w realizacji tej inwestycji.

w wysokości 20% na wykupienie sesji na wy-

ta w wysokości 10% na usługi wykonywane

ciągach do wakeboardingu oraz wypożycze-

w firmie: projekty graficzne, tworzenie stron

nie deski SUP, 10% na wypożyczenie roweru

internetowych, obsługę mediów społeczno-

wodnego;

ściowych oraz kampanii reklamowych, a także

a także pomieszczenia gospodarcze i personelu. Budynek przedszkola

 Centrum Turystyczno – Pielgrzymkowe

produkcję filmów reklamowych,

zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez bu-

przy Świętej Wodzie: bonifikata w wysokości

 Damian Dąbrowski Construction and Se-

dowę platform przyschodowych oraz montaż windy osobowej umożli-

5% na organizację imprez okolicznościowych

rvices: bonifikata w wysokości 10% na usługi

wiającej dostęp do wszystkich kondygnacji. Dodatkowo wokół budynku

(z wyłączeniem przyjęć komunijnych) w „Re-

glazurnicze: układanie płytek w pomieszcze-

powstanie parking utwardzany kostką betonową, plac zabaw, a także

stauracji Siódme Niebo”;

niach mieszkalnych i usługowych, na schodach

zamontowane zostaną stojaki na rowery i kosze na śmieci. Również stara

 Jard Dziemian i Wspólnicy Sp. j.: bonifika-

oraz tarasach, a także kompleksowe remonty

część przedszkola jest poddawana modernizacji. Dostosowana zostanie

ta na usługi hotelowe, usługi gastronomiczne

łazienek,

do istniejących wymogów przeciwpożarowych m.in. dzięki odbudowie

w obiektach firmy JARD, zakupy w sklepach

 Jurajski Park Dinozaurów: bonifikata w wy-

klatek schodowych czy zainstalowaniu wentylacji mechanicznej. Umo-

Swojak, płatne usługi medyczne w Podlaskim

sokości 10% na zakup biletu uprawniającego

wa z wykonawcą zakłada również gruntowne odrestaurowanie i wypo-

Centrum Medycznym. Rabat nie sumuje się

do zwiedzania stref tematycznych w Parku:

funkcyjna sala audiowizualna mieszcząca 200 osób, zaplecze kuchenne,
zespoły szatniowe, sale zajęć, sala do ćwiczeń ruchowych, sala komputerowa, liczne pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych,
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Rozbudowa przedszkola ul. Polna
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Gmina realizuje projekty,

Uroczyste przekazanie
wozu jednostce
OSP Nowodworce

które wygrały podczas głosowania
w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego

J

eszcze tego lata nasza młodzież będzie mogła aktywnie spędzać czas na skateparku wyposażonym w elementy do jazdy na rolkach, hulajnogach i rowerach BMX. Powstanie on przy
ul. Kruczej i Żurawiej na osiedlu Lisia Góra w Wasilkowie w ramach budżetu obywatelskiego. Budowa skateparku została rozpoczęta. Będzie można z niego korzystać już w sierpniu br. Wartość inwestycji to 147,6 tys. zł.
Z obywatelskiej inicjatywy utworzona została też plaża miejska
ze strefą relaksu i wypoczynku nad rzeką między ulicami Emilii
Plater i Białostocką. Miejsce to zostało wysłane piaskiem, na którym postawiono parasole, leżaki i hamaki. Na plaży powstanie
też „fabryka piasku” dla najmłodszych plażowiczów. Wartość
projektu to 100 tys. zł.
W ramach budżetu obywatelskiego 2021 na osiedlu Leśnym
u zbiegu ulic Sosnowej i Jaworowej w Wasilkowie powstał też
plac zabaw „Leśny Zakątek”. Wartość projektu to 40 tys. zł.
W ramach projektów sołeckich, które wygrały ubiegłoroczną edycję budżetu obywatelskiego, w świetlicy wiejskiej sołectwa Wólka
Przedmieście – Wólka Poduchowna powstała siłownia zewnętrzna,
a strażacy z OSP w Jurowcach zakupili hełmy, rękawice techniczne
i inne ważne elementy wyposażenia. Podczas tegorocznych wakacji ma również powstać wiata w Nowodworcach oraz przyrodniczo – historyczny szlak rowerowy Rybniki – Rezerwat Krzemianka.
W Studziankach wokół oczka wodnego w centrum wsi powstanie
mała architektura i ogrodzenie natomiast przy świetlicy wiejskiej stół
zewnętrzny do ping‑ponga, ławki i skrzynie do kwiatów. Wartość
każdego projektu sołeckiego wynosi 22 tys. zł.
Przypominamy, że trwa nabór wniosków do siódmej edycji
budżetu obywatelskiego, którego kwota została podniesiona

w tym roku do 500 tys. zł. Nowością jest też „zielony” budżet
obywatelski.

NOWA PULA I NOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW
Kwota budżetu obywatelskiego 2022 to 500 tys. zł, z czego 320
tys. zł na projekty ogólnomiejskie,150 tys. zł na projekty sołeckie,
a 30 tys. zł na projekty zielone. Kosztorys zgłoszonego projektu
miejskiego nie może przekroczyć 135 tys. zł, sołeckiego 30 tys.
zł, a zielonego 30 tys. zł.

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI
– nowość!
Ideą „zielonego” budżetu jest zwiększenie udziału mieszkańców,
w rozwoju zieleni i zielonej infrastruktury miasta Wasilków poprzez zakładanie nowych terenów zielonych, jak też pielęgnację doposażenie i rozbudowę już istniejących. Projekty zielone
mogą dotyczyć tworzenia skwerów i miejsc wypoczynku, nasadzeń w pasach drogowych, ochrony cennego drzewostanu,
utworzenia łąk kwietnych, sadów owocowych, parkletów itp.

CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?
 projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych jak nie inwestycyjnych;
 możesz zgłosić dowolną liczbę projektów;
 w przypadku projektu ogólnomiejskiego – wnioskodawcą
może być osoba mieszkająca w mieście Wasilków, projektu sołeckiego – mieszkaniec sołectwa, którego projekt dotyczy, a zielonego – mieszkaniec miasta lub terenu wiejskiego Gminy;
 do projektu ogólnomiejskiego oraz zielonego wymagane jest
złożenie listy poparcia dziesięciu mieszkańców Gminy Wasilków.

GŁOSOWANIE odbędzie się w dniach:
28.09 – 08.10.2021 r.
Każdy mieszkaniec Gminy Wasilków będzie mógł zagłosować
na jeden projekt ogólnomiejski, jeden projekt sołecki i jeden
projekt zielony. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej puli budżetu obywatelskiego.
Formularz zgłoszeniowy, harmonogram oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.obywatelski.
wasilkow.pl
Źródło: Urząd Miejski w Wasilkowie
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Jednostka OSP Nowodworce działa nieprzerwanie od 1950 r., a w ubiegłym roku obchodziła jubi‑
leusz 70‑cio lecia działalności. 12 czerwca br., odbyło się uroczyste przekazanie wozu strażackiego
Straży Pożarnej w Nowodworcach.
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R

olą 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 sprawnego sprzętu ratowniczego.
W imieniu Burmistrza Wasilkowa przekazujemy podziękowania
Zarządowi Województwa Podlaskiego z Marszałkiem Stanisławem Derehajło na czele oraz Sejmikowi Województwa. W sposób szczególny dziękujemy Maciejowi Żywno oraz Justynie Żalek. Podziękowania za poparcie tej inwestycji kierujemy także
w stronę Marszałka Artura Kosickiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 65.000 zł.

sób szczególny Burmistrz pragnie podziękować Tamarze Tyszkiewicz, Zenonowi Żukowskiemu i Jolancie Den. Starostwo
Powiatowe przeznaczyło na zakup wozu 40.000 zł. Podziękowania od burmistrza przekazujemy też Radzie Miejskiej
w Wasilkowie, zwłaszcza radnej Monice Targońskiej – Dakowicz. Jako Gmina na zakup wozu i sprzętu hydraulicznego
przeznaczyliśmy 75.000 zł. Dziękujemy także za zaangażowanie sołtysowi Adamowi Zawistowskiemu, a przede wszystkim
dziękujemy naszym druhom ochotnikom z prezesem Wojciechem Domanowskim na czele, którzy włączyli się w szukanie
środków i rozpoczęli zbiórkę wśród naszych mieszkańców.
Dziękujemy również mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli
się w akcję.

Składamy podziękowania Zarządowi Starostwa Powiatowego
z Janem Perkowskim na czele oraz Radzie Powiatu. W spow w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l

Urząd Miejski w Wasilkowie, OSP Nowodworce
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Uczniowski Klub
Sportowy SET

Karate Kyokushin Team Wasilków
odnosi kolejne sukcesy

pnie się w górę

Od początku 2021 roku w Uczniowskim Klubie Sportowym SET Wasilków, pomimo pandemii, działo się dość
dużo. Nowy rok drużyna młodziczek (rocznik 2006 i młodsze) rozpoczęła od zwycięstw w Wojewódzkiej
Lidze Młodziczek z drużynami z UKS Olimpik Mońki (2:1) i UKS Start Szepietowo (2:1). Wcześniej ta sztuka
udała się nam z drużynami z UKS Danex Siemiatycze (2:0) i MOSiR Bielsk Podlaski (2:0).
na Brzeczkowska, Anna Radziszewska, Wiktoria Czausz. Warto
wspomnieć, że nasze zawodniczki biorą udział nie tylko w rozgrywkach klubowych, ale i reprezentacji województwa podlaskiego.

UKS SET Wasilków. Złote medalistki Kinder Joy of Moving województwa podlaskiego

W

lutym byliśmy gospodarzem turnieju i doznaliśmy
pierwszej porażki w lidze z KS BAS Białystok (0:2), wygraliśmy z UKS Dwudziesta Pierwsza Białystok (2:0)
oraz UKS Sprint Płociczno‑Tartak (2:0). Kolejny turniej to rywalizacja z drużyną Rekord Zambrów, niestety przegrana 0:2 oraz
wygrana z UKS Jedynka Łomża 2:0. O tym czy pozostaniemy
w najlepszej 4 województwa miały zadecydować mecze ostatniej kolejki rozgrywek, mecze z SAS Sejny I i SAS Sejny II. W bardzo nerwowym meczu z drugim zespołem Sejny wygraliśmy 2:1,
natomiast z faworytem rozgrywek SAS Sejny I przegraliśmy 0:2.
Musieliśmy czekać na rozstrzygnięcia innych meczów i na szczęście potoczyły się po naszej myśli. Po raz pierwszy w historii
naszego klubu wzięliśmy udział w Wojewódzkim Finale młodzieżowych rozgrywek w kategorii Młodziczka. Finał odbył się
27 marca w Sejnach.
Niestety ten dzień nie może być zaliczony do udanych. Zajęliśmy 4 miejsce w województwie, choć mieliśmy apetyt na medal. Na pewno w przyszłym roku nie poddamy się i powalczymy
o najwyższe cele. Skład drużyny: Iga Rzemiszewska, Weronika
Piekarska, Daria Kusiuk, Kinga Jaworowska, Oliwia Omielańczyk,
Hanna Babińczuk, Martyna Kozłowska, Aleksandra Kruszewska, Oliwia Giczan, Natalia Dybacka, Hanna Perzyk, Magdale10

Trzy dziewczyny z rocznika 2006 (Iga Rzemiszewska, Weronika
Piekarska, Kinga Jaworowska) brały udział w Regionalnym Turnieju Nadziei Olimpijskich w Kobyłce. Dwie dziewczyny z rocznika
2008 (Hanna Perzyk i Magdalena Brzeczkowska) zostały powołane na konsultacje Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Puławach,
gdzie trenowały pod okiem trenerów młodzieżowych Kadr Narodowych. Natomiast dwie siatkarki z rocznika 2007 (Hanna Babińczuk i Martyna Kozłowska) zostały powołane do kadry województwa podlaskiego i w dniach 17–20 czerwca brały udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych,
gdzie zajęły miejsca 9–12 na 16 województw. Ich trenerem jest
Pani Izabela Nowicka, która notabene jest członkiem Wydziału Szkolenia w Podlaskim Okręgowym Związku Piłki siatkowej
i członkinią zarządu tego związku.. Gratulujemy Pani Izabeli oraz
życzymy samych sukcesów sportowych i zawodowych.
26 czerwca br., nasze „trójeczki” w składzie Wiktoria Czausz, Maja
Dłużewska, Gabriela Gaińska, Weronika Wróblewska (wypożyczona z MOSiR Bielsk Podlaski), Maja Wieczorek (wypożyczona
Rekord Zambrów) wygrały wszystkie swoje mecze na finale Mistrzostw Województwa Kinder Joy Of Moving i zostały Mistrzyniami w tej kategorii. Kolejno pokonały: KS BAS Białystok 2:0, UKS
OLIMPIK MOŃKI 2:1, UKS START Szepietowo I 2:0, UKS START SZEPIETOWO II 2:0, MOSiR Bielsk Podlaski 2:0. Tym samym nasza drużyna awansowała do Finału Ogólnopolskiego Kinder Joy Of Moving który odbędzie się w dniach 26–29 sierpnia br., w Gliwicach.
UKS SET Wasilków realizuje zadanie publiczne „Z pasją po sukces”, a dziewczęta trenują dzięki wsparciu Pana Burmistrza Adriana Łuckiewicza i Gminy Wasilków.
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W dniach 12–24 kwietnia 2021 w naszym klubie studenci
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbywali praktyki instruktorskie. Opiekunem klubowym praktyk był Mirosław Jurowczyk. Studenci w ciągu 2
tygodni poznali nasz klub, jego historię, osiągnięcia, strukturę
funkcjonowania. Zapoznali się również z metodami prowadzenia zajęć, a na koniec praktyk z przepisami sportowymi
i zasadami organizacji zawodów karate.

IKON Fighters Cup 16.05.2021
Kyokushin Team Wasilków podczas Mistrzostw Makroregionu
Wschodniego 2021

XVI Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
w Ostrowi Mazowieckiej
Sukces w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 29.05.2021. Z 7 kategorii w jakich
braliśmy udział 5 wygraliśmy i do tego zajęłyśmy 4 drugie miejsca (na 9
zawodników). 1 miejsca – Julia Tokarska, Nadia Sochoń, Karolina Kijas,
Mateusz Klok i Wiktoria Kalinowska.
2 miejsca – Szymon Skiepko, Zuzanna Łopato, Maja Aronowicz I Zuzanna Kurza. Większość wygranych walk zakończona bardzo szybko przed
czasem. W zawodach brało udział 220 zawodników z 14 klubów.
XXII Puchar Burmistrza Józefowa 2021 – to jedne z największych zawodów karate w Polsce organizowane już od 22 lat. Zawody odbyły się
Kyokushin Team Wasilków podczas Ikon Fighters Cup

6 czerwca 2021. 1 miejsca zajęli Zuzanna Łopato, Julia Tokarska, Mateusz
Klok, 2 miejsca: Szymon Skiepko, Karolina Kijas, Wiktoria Kalinowska, Zuzanna Kurza. Było bardzo ciężko, bo bardzo wysoki poziom zawodów.

Zuzanna Łopato wygrała 3 walki i zajęła 1 miejsce do tego ze starszymi

Nasz klub zajął 7 miejsce drużynowo spośród 36 klubów z całej Polski.

rocznikami, bo w swojej grupie wiekowej nie miała zawodników. Zuzia

W zawodach startowało 340 zawodników.

Kurza wygrała 3 walki przed czasem i to z zawodniczkami dużo więk-

Autor: Mirosław Jurowczyk Kyokushin Team Wasilków

szymi, bo z wyższej kategorii wagowej 1 miejsce- Karolina Kijas i Maja
Aronowicz po wygraniu walk eliminacyjnych spotkały się w finale i lepsza była Karolinka. Podobnie Julia Tokarska i Nadia Sochoń wygrywają
wcześniejsze walki i w finale po 2 dogrywkach wygrywa Julia. Szymek
Skiepko przegrał niestety w 1 walce. Podsumowując, mieliśmy 4 wygrane kategorie z 5 w jakich startowali zawodnicy naszego klubu. Do tego
dwa drugie miejsca.

Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego
2021
22 maja 2021 w Białej Podlaskiej odbyły się Mistrzostwa Makroregionu
Wschodniego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Kyokushin
Karate. W zawodach brało udział 450 zawodników z 53 klubów. Nasi za-

ART YKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY
Z IZABELĄ NOWICK Ą, TRENEREM UKS SET.

wodnicy zdobyli 2 brązowe medale w seniorach. Bartosz Kropiwnicki
w kategorii -75 kg, a Oskar Romaniuk w kategorii +80 kg.

Kyokushin Team Wasilkó podczas XXII Pucharu Burmistrza
Józefowa 2021
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Sukces Kamila
w zawodach
pływackich

Bezpłatne zajęcia sportowe

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
na Orliku w Wasilkowie

U

czeń Szkoły Podstawowej nr 1
im. Ks. Wacława Rabczyńskiego–
Kamil Szpakowski po raz kolejny odniósł
spektakularny sukces. Na Mistrzostwach
Polski w Krakowie zajął III miejsce, po raz
kolejny zajmując miejsce na podium. Tym
samym udowodnił, że przez okres pandemii wcale nie wypadł z formy. W dodatku pływanie sprawia mu wielką przyjemność. Widać, że lubi to, co robi, bo osiąga
coraz lepsze rezultaty. Brawo, Kamilu!
Gratulujemy i czekamy na kolejne zwycięstwa!

S

ŹRÓDŁO: SP IM. KS. WACŁAWA
RABCZYŃSKIEGO

Klub Sportowy Studzianki
M

imo trudności wywołanych pandemią Klub Sportowy w Studziankach
zrealizował cele sportowe na I półrocze
2021 r. W połowie lutego wznowiliśmy
treningi piłkarskie dla 56 zawodników
w grupach zawodniczych Skrzat, Żak, Or-

lik i Młodzik. Trzy ostatnie grupy uczestniczyły w rozgrywkach PZPN.
Rozgrywaliśmy mecze towarzyskie
z drużynami KS Wasilków oraz Falcon
Sokółka. Klub nawiązał współpracę

z Mobilną Akademią Młodych Orłów
z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. W czerwcu tego roku zorganizowano treningi pokazowe na boisku Klubu.
Wzorem lat ubiegłych Klub zorganizował
obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci
i młodzieży, który odbył się na przełomie czerwca i lipca w Ośrodku Żebinka
na Mazurach, natomiast w lipcu na własnym obiekcie Klub zorganizował półkolonie cieszące się wysoką frekwencją wśród dzieci i młodzieży. Działania
Klubu w pierwszym półroczu dotyczyły
również utrzymania i modernizacji bazy
sportowej. Wykonano prace konserwacyjne nawierzchni boiska, kontynuowano działania zmierzające do budowy
oświetlenia. Klub integruje społeczność
lokalną. Na nowo wybudowanym boisku
do plażowej piłki siatkowej odbywają się
regularnie mecze, w których uczestniczą
mieszkańcy Studzianek i okolic.
KS STUDZIANKI
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port to zdrowie na Orliku w Wasilkowie.
Bezpłatne
zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Wasilków.
Gmina Wasilków przystąpiła
do projektu “Lokalny Animator Sportu”, którego celem
jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
Osoby – dzieci i młodzież –
chętne do udziału w zajęciach prosimy o zgłaszanie
się do trenera Marcina Małaszewskiego pod numerem
telefonu 510 891 474. Zajęcia
odbywają się na boisku Orlik
w Wasilkowie przy ul. Wojtachowskiej 84. Zajęcia będą
odbywały się od 1 lipca
do 30 listopada 2021 r.
Plan spotkań zamieszczamy
na Facebooku “Miasto i Gmina Wasilków” oraz na stronie
wasilkow.pl. Wszelkich dodatkowych informacji na temat zajęć udziela trener.
Projekt jest realizowany przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
w ramach projektu realizowanego przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.
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Wojciech Bogusłowicz
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wychowuje mistrzów świata
Polski Związek Wędkarski (PZW) Koło Wasilków istnieje już od przeszło 70 lat i od‑
nosi ogromne sukcesy, których ojcem jest jeden człowiek.

Nie wszyscy wiedzą na czym polegają zawody rzutowe.
Zawody rzutowe polegają na rzucaniu ciężarkiem 7,5 g albo
do celu albo na odległość na rozstawionych tarczach, organizowane są na trawie lub na hali, a spławikowe na wodzie. Jednak
trzymać wędkę spławikową to zupełnie co innego. Do uprawiania wędkarstwa rzutowego potrzebne są specjalistyczne wędki.
Podobnym sportem do wędkarstwa rzutowego jest spinning –
tylko zamiast ciężarka jest sztuczna przynęta.

P

an Wojciech Bogusłowicz poświęcił pracy społecznej
w PZW Wasilków ponad 40 lat życia. Jest Prezesem i trenerem oraz sędzią klasy krajowej. Poza tym pełni szereg
funkcji we władzach okręgu PZW w Białymstoku. Odkąd pamięta, pracował z młodzieżą – czy to w sporcie czy w kulturze. W pracę tę wkłada całe serce i efekt jest taki, że wychował
Mistrzów Świata. Pan Wojtek był w swoim życiu kierownikiem
Domu Kultury w Klepaczach, pracował w budownictwie, był
przedsiębiorcą, prowadził sklep wędkarski, był też wokalistą zespołu muzycznego. Inne pasje Pana Wojtka to grzybobranie
i dobra książka. Pan Wojtek prowadzi kronikę koła PZW w Wasilkowie, w której uwiecznia wszystkie zdobyte medale i wyróżnienia, a jest ich niemało. To prawdziwa skarbnica wiedzy tego
sportu. Zaprosiliśmy Pana Wojtka do rozmowy.
Wędkarstwo rzutowe to sport dla ambitnych młodych
ludzi. Czy mógłby Pan zdradzić jakie były początki
tego sportu w Wasilkowie?
Każdy sport ewaluuje – podobnie wędkarstwo. Na przestrzeni lat ten sport się rozwinął. Powstało wędkarstwo spławiko14

we, karpiowe, spinningowe, morskie i rzutowe. Powstały kluby
wędkarskie zrzeszające miłośników tylko tych dyscyplin sportowych. W międzyczasie u nas powstało wędkarstwo rzutowe.
Nasza zabawa w wędkarstwo rzutowe rozpoczęła się w roku
2003. Przy okazji zawodów spławikowych po raz pierwszy rozegrano wtedy zawody rzutowe. To były takie pierwsze zawody, na których pokazaliśmy dzieciom i młodzieży na czym ten
sport polega.
Zaczęliśmy organizować oddzielne zawody w tej dyscyplinie.
Około 12 lat temu założyliśmy sekcję rzutową naszego koła.
W 2012 r., Zarząd Okręgu PZW w Białymstoku zorganizował
60‑te Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w wędkarstwie rzutowym w Białymstoku. W 2015 r. z kolei w Wasilkowie rozegraliśmy Puchar Polski na Stadionie Miejskim w Wasilkowie. W tym
roku nasi zawodnicy pojadą na 67 zawody Mistrzostw Polski.
Prekursorem wędkarstwa rzutowego w Wasilkowie był ś.p. Lucjan Szyszko – on jako pierwszy został instruktorem. Obecnie
organizowane są zawody jego imienia. Ja zaraz po nim zrobiłem
uprawnienia instruktora.
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W zawodach rzutowych jest 9 konkurencji – cztery docelowe
i pięć rzutowych. Nas jako młodzież – kadetów – interesują w zasadzie trzy konkurencje: dwie rzutowe i jedna odległościowa.
W kategorii Juniorów dochodzą dwie konkurencje ruchowe
(pięciobój).
Gdzie odbywają się treningi PZW w Wasilkowie i kto
może wziąć w nich udział?
Trenujemy przez cały rok. Wiosną, latem i jesienią trenujemy
na stadionie w Wasilkowie. Zimą na hali Szkoły Podstawowej Nr
1 w Wasilkowie. W naszym kole trenuje obecnie 15 zawodników.
Najlepszym wiekiem żeby rozpocząć uprawianie tego sportu
to 9–14 lat. Oprócz technik rzutowych szkolimy młodzież w technikach spławikowych. Sport wędkarski uczy też cierpliwości, wyczucia odległości, celności oka, etyki wędkarskiej, pracy w kolektywie i odpowiedzialności. Zawodnicy muszą przede wszystkim
lubić ten sport i być pracowitym bo praca to podstawa. Głównym naszym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do ruchu
i wysiłku fizycznego. Przygotowujemy młodzież do imprez lokalnych, okręgowych, krajowych, zagranicznych i światowych oraz
do olimpiad młodzieży wędkującej, które odbywają się co roku.

Gdy rozpoczynał Pan swoją przygodę z kołem PZW Wasilków – czy spodziewał się, że wychowa Mistrzów Świata?
Początkowo była to zabawa i taka odskocznia od tradycyjnego
łowienia. Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 2008 roku,
a nasi pierwsi Mistrzowie to Joanna Brzyska i Mateusz Dąbrowski.
Obecni mistrzowie to Kornelia Halicka, Magda Żukowska, Patryk
Żukowski i Kamila Stankiewicz. Ciężka praca i zaangażowanie
daje takie rezultaty. Dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrekcją
szkół podstawowych w Wasilkowie, Burmistrzem i pracownikami Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wszystko się kręci. Dzięki tej
współpracy możemy jeździć na Puchary Polski i inne zawody.
Przy okazji chciałbym podziękować również współpracownikom, sędziom, zarządowi PZW Wasilków oraz Zarządowi PZW
w Białymstoku.
Wędkarstwo rzutowe nie jest tak popularnym sportem
jak chociażby piłka nożna. Jak Pan zachęca młodzież,
aby wybrała właśnie ten sport?
Kiedyś dzieci były bardziej zainteresowane. Teraz jest ciężej, gdyż
jest dużo wynalazków i zabawek elektronicznych. Prawie każdy
chłopiec chce być piłkarzem, ale co z tego – z tych co trenują –
zostaje niewielka garstka tych, którzy przechodzą dalej. Co roku
organizuję castingi w szkole podstawowej. Namawiam, pokazuję na czym polega wędkarstwo rzutowe. Dzieci, które trenują bardzo się wciągają w pracę koła. Podczas pandemii bardzo
tęskniły za naszymi treningami. Jest to dla nich forma relaksu
i odskoczni i zabawy.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.
J.S., Wojciech Bogusłowicz
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Przegląd wydarzeń z PZW Wasilków

Zawody Rzutowego Pucharu Polski im. Jerzego Grudzińskiego

25–27 czerwca br., w Inowrocławiu rozegrano pierwsze tegoroczne Zawody Rzutowego Pucharu Polski im. Jerzego Grudzińskiego pod patronatem Starosty Inowrocławskiego. Zawody
zaliczane są do Drużynowych Mistrzostw Polski oraz Indywidualnego Pucharu Polski. Okręg PZW Białystok reprezentowało 3
zawodników, w tym 2 z Wasilkowskiej Sekcji Rzutowej. I miejsce
w pięcioboju rzutowym juniorek bezapelacyjnie zajęła Kamila
Stankiewicz, III miejsce w pięcioboju juniorów wywalczył Filip
Świtecki z Supraśla. Na 11 pozycji został sklasyfikowany Patryk Żakowski wśród bardzo wyrównanej stawki startujących seniorów
(do I miejsca brakowało tylko 30 pkt.). Drużynowo w kategorii
pań zostaliśmy sklasyfikowani na II miejscu.
12 czerwca br., na stadionie miejskim w Supraślu została rozegrana IV (ostatnia) edycja „Grand – Prix” Okręgu PZW w Białymstoku w dyscyplinie rzutowej. W imprezie wystartowało 19
zawodników, w tym 12 z naszej sekcji rzutowej z Wasilkowa. Za-

IV Edycja Rzutowego Grand Prix Okręgu PZW Supraśl.

16

wodnicy rozegrali trójbój rzutowy. Wyniki zawodów: Kategoria
Kadet: I miejsce – Adam Nikitiuk – Supraśl, II miejsce – Paweł
Bernacki – Wasilków, III miejsce – Miłosz Świtecki – Supraśl. Kategoria Junior: I miejsce – Szymon Malewicki (Wasilków), II miejsce – Damian Borona (Wasilków), III miejsce – Gabriel Wasilewski (Wasilków) Kategoria Juniorki: I miejsce – Kamila Stankiewicz
(Hajnówka), II miejsce – Kornelia Chodziutko (Wasilków), III miejsce – Izabela Chodziutko (Wasilków). W związku z ukończeniem
tegorocznego cyklu rozgrywek wyłoniono i ogłoszono mistrzów
i wicemistrzów Okręgu PZW w dyscyplinie rzutowej na rok 2021.
Ogółem w czterech edycjach brało udział 38 zawodników reprezentujących 5 kół wędkarskich Okręgu PZW w Białymstoku: Koło
PZW Wasilków, Koło PZW Supraśl, Koło PZW „Okoń” w Białymstoku, Koło PZW Hajnówka, Koło PZW Sokółka. Oto generalna punktacja „Gran – Prix” Okręgu PZW w Białymstoku w wędkarstwie
rzutowym na rok 2021: Kategoria Kadet: I miejsce – Mistrz Okręgu – Paweł Bernacki – Wasilków 7 punktów, II miejsce – Adam
Nikitiuk – Wicemistrz Okręgu – Supraśl– 8 punktów, III miejsce
– Miłosz Świtecki – II Wicemistrz Okręgu – Supraśl– 15 punktów.
Kategoria Juniorki: I miejsce– Mistrz Okręgu – Kamila Stankiewicz
– Hajnówka – 4 punkty, II miejsce – Wicemistrz Okręgu – Kornelia
Chodziutko – Wasilków – 10 punktów, III miejsce – II Wicemistrz
Okręg – Izabela Chodziutko – Wasilków – 11 punktów. Kategoria Junior: I miejsce – Mistrz Okręgu – Filip Świtecki – Supraśl – 7
punktów, II miejsce – Wicemistrz Okręgu – Szymon Malewicki
– Wasilków – 10 punktów, III miejsce – II Wicemistrz Okręg – Szymon Protassewicz – Supraśl – 15 punktów. Uroczystej dekoracji
zawodników dokonał wiceprezes Okręgu PZW w Białymstoku
– Bogdan Kowalewski oraz prezes Wędkarskiego Klubu Sportowego „Casting Klub Podlasie” – Andrzej Białous.
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Otwarte Zawody Spławikowe dzieci i młodzieży do lat 16.

III Edycja rzutowego Grand Prix Okręgu PZW Białystok
w Wasilkowie.

5 czerwca br., na prywatnym łowisku zostały rozegrane Otwarte Zawody Spławikowe dzieci i młodzieży do lat 16. Organizatorem imprezy był Zarząd Koła PZW w Wasilkowie. W sprzyjających warunkach pogodowych rozegrano jedną 3- godzinną
turę. W imprezie wzięło udział 13 zawodników – 10 w kategorii
do lat 12 i 3 w kategorii do lat 16. Kategoria kadet do lat 12: I miejsce Gabriel Moćko – Czarna Białostocka, II miejsce Adrian Iwanow – Wasilków, III miejsce Krzysztof Kulesza – Wasilków. Kategoria junior do lat 16: I miejsce Paweł Bernacki – Wasilków, II miejsce
Piotr Bogusłowicz – Wasilków, III miejsce Gabriela Maliszewska
– Wasilków. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i bonami towarowymi na zakup sprzętu wędkarskiego.
Oficjalnej dekoracji zwycięzców dokonała Wiceburmistrz Wasilkowa pani Dominika Jocz. Dodatkowo okolicznościową statuetkę za złowienie największej ryby – jazia o wadze 1,17 kg otrzymał
9‑letni Gabriel Moćko. Okolicznościową statuetkę otrzymał też
najmłodszy zawodnik tej imprezy 2,5‑letni Wojtek Kulesza. Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem za udostępnienie
pięknego łowiska otrzymali państwo Justyna i Tomasz Pikulscy.

przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Mistrzostwo
rozgrywano na wydzielonych odcinkach rzeki Supraśl i Zalewu
w Wasilkowie przy nieustannie padającym deszczu. Mimo niesprzyjającej aury wystartowało 7 zawodników, którzy rozegrali
jedną trzygodzinną turę, łowiąc na żywej rybie. I miejsce i tytuł
„Mistrza Koła 2021” wywalczył doświadczony spinningista Dariusz Kulesza (aktualny wicemistrz Okręgu PZW w Białymstoku
w tej dyscyplinie wędkarskiej) – łowiąc szczupaka o wymiarze
54,2 cm., II miejsce przypadło Jerzemu Baturo za złowienie okoni o wymiarach 23 cm i 22 cm., III miejsce zajął Radosław Kulesza za złowienie okonia o wymiarze 20,6 cm. Liderzy zawodów
zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz bonami na zakup sprzętu wędkarskiego. Okolicznościową statuetkę otrzymał
najmłodszy zawodnik 13‑letni Paweł Bernacki. Ostatnim akordem imprezy było wędkarskie ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Zarząd naszego koła serdecznie dziękuje panu Dariuszowi Maliszewskiemu – właścicielowi Wakeparku w Wasilkowie za udostępnienie obiektu na podsumowanie zawodów i organizację
ogniska. Dziękujemy również zawodnikom za wytrwałość i dobry humor podczas łowienia w tak niesprzyjających warunkach
pogodowych.

29 maja br., na Stadionie Miejskim w Wasilkowie została rozegrana III edycja Rzutowego Grand‑Prix Okręgu PZW Białystok.
W zawodach uczestniczyło 16 zawodników z Supraśla, Sokółki,
Białegostoku, Hajnówki i Wasilkowa. Nasze koło reprezentowało
7 zawodników. Uczestnicy zawodów rozegrali trójbój rzutowy.
Kategoria kadet: I miejsce – Adam Nikitiuk – koło Supraśl, II miejsce – Paweł Bernacki – koło Wasilków, III miejsce – Miłosz Świtecki
– koło Supraśl. Kategoria juniorki: I miejsce – Kamila Stankiewicz
– koło Hajnówka, II miejsce – Izabela Chodziutko – koło Wasilków. Kategoria junior: I miejsce – Filip Świtecki – koło Supraśl, II
miejsce – Szymon Malewicki – koło Wasilków, III miejsce – Damian Borona – koło Wasilków. Zwycięzcy zostali uhonorowani
pucharami i dyplomami oraz okolicznościową statuetkę otrzymała najmłodsza zawodnika 8‑letnia Ania Żuchowska z Sokółki.
22 maja br., rozegrano Zawody Spinningowe o „Mistrzostwo
Koła 2021” w Wasilkowie. Były to pierwsze zawody po rocznej

PZW Wasilków

Zawody Spinningowe o Mistrzostwo Koła 2021
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INNOWACJA „Kodujemy i uczymy dzieci programować”
nie, eksperymenty i zabawę z rówieśnikami, wspólne działanie i wspólne
stawanie przed wyzwaniami i sytuacjami problemowymi. Zapewniała
również indywidualną możliwość wyrażania myśli oraz poszanowanie
uczuć zarówno swoich jak i innych. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli w poszczególnych grupach. Podczas zajęć dzieci przygotowywały swoje umysły do nabywania umiejętności kodowania poprzez
ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, a także koordynację wzrokowo‑ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo – skutkowych, rozwój kompetencji miękkich,
umiejętność pracy w zespole i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej. W ramach realizacji innowacji nasze przedszkole po raz kolejny
zostało zgłoszone i wpisane na mapę europejskich działań Code Week
(akcja ma na celu szeroko rozumianą promocję programowania). Realizacja innowacji cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem

W roku szkolnym 2020/2021 postanowiłyśmy urozmaicić
ofertę edukacyjną naszego przedszkola i stworzyć innowację pedagogiczną, która w nowatorski sposób rozszerzy treści z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków. Innowacja „Kodujemy i Uczymy dzieci programować”
jest zatem odpowiedzią na aktualne potrzeby i zainteresowania dzieci, wymogi edukacyjne oraz kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa na dany rok szkolny.

ze strony dzieci.

Autorzy: Iwona Dowgier, Paulina Trybułowska

Głównym celem innowacji, podobnie jak całościowego oddziaływania
dydaktyczno‑wychowawczego przedszkola jest wspieranie wielostronnego, harmonijnego rozwoju dziecka. Podejmowane działania i proponowane dzieciom aktywności w ramach realizacji innowacji przyczy-

„Ignacy i spółka kończą przygodę z programem…
w tym roku szkolnym!
Świat wirtualny to tematyka czwartego i zarazem ostatniego etapu programu edukacyjnego „Być
jak Ignacy”, w ramach którego działa koło naukowe “Ignacy i spółka”.

Z

rzesza ono uczniów i nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Hasłem
przewodnim tegorocznej edycji programu jest “Nauka to przyszłość”, a patronem – Ignacy Łukasiewicz, który tym razem towarzyszy uczniom w podróży do przyszłości.
Ostatni etap skupia się wokół gier i filmów 3D, programowania,
sztucznej inteligencji i robotów oraz bezpieczeństwa w sieci.
Uczestnicy koła naukowego zapoznali się z wiadomościami zawartymi w przygotowanych przez organizatorów programu prezentacjach, obejrzeli filmiki tematyczne, sprawdzili swoją wiedzę
dzięki ciekawym quizom. Poznali również życiorys i dokonania
wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha, któremu
został poświęcony cały dzień w świetlicy szkolnej. Dzieci wysłuchały różnych ciekawostek z jego życia, wykonały jego portrety,
rozwiązywały zadania i zagadki matematyczne, dzięki którym
18

wspólnie stworzyli własną wersję Księgi Szkockiej. Uczestnicy
koła i pozostali uczniowie świetlicy spotkali się wirtualnie z panem Tomaszem Grzesiem, pracownikiem Wydziału Informatyki
na Politechnice Białostockiej. Wspólnie zwiedzili uczelnię, obejrzeli ciekawe sprzęty i urządzenia oraz zobaczyli jak pracuje “malinowy komputer”. Zapewne z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie z panem Tomaszem! Uczniowie należący do koła
naukowego “Ignacy i spółka” kończą swoją przygodę z programem edukacyjnym “Być jak Ignacy”. Mimo trudności, jakie napotkali w tym roku szkolnym, udało się im wziąć udział w wielu
ciekawych działaniach, konkursach i zabawach. Być może część
z uczestników spotka się ponownie z Ignacym w przyszłym roku
szkolnym!

w w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l

Źródło:
SP im. Króla Zygmunta Augusta

niały się do zaspokajania jego potrzeb biologicznych, emocjonalnych
i poznawczych, do osiągnięcia przez dziecko samorealizacji. Innowacja
uwzględniała aktywny proces uczenia się dzieci poprzez doświadcza-

Sukces uczniów klasy II i III Szkoły Filialnej w Sochoniach
w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym
Duży sukces odnieśli uczniowie klasy drugiej i trzeciej Szkoły Filialnej w Sochoniach w VII ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym dla uczniów szkół podstawowych „Moja przygoda
w szkolnej bibliotece z konstytucją 3 Maja” 1791 – 2021 . II Miejsce
zajęli: Nikola Kowalska – uczennica klasy 3 oraz Hubert Kniotek
– uczeń klasy 2. III miejsce zajęła Aleksandra Cimochowska –
uczennica klasy 2. Wyróżnienie zdobył Mariusz Głębocki – uczeń
klasy 3. Organizatorami konkursu byli Szkoła Podstawowa nr 10
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie pod
patronatem Prezydenta Miasta Lublina. Serdecznie gratulujemy
dzieciom , życzmy wytrwałości w rozwijaniu pasji artystycznych
i kolejnych sukcesów.
Źródło: Szkoła Filialna w Sochoniach
w w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l
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Finaliści XX edycji Konkursu Przyrodniczego

Uroczystość nadania dwujęzycznej prywatnej szkole podstawowej

Drużyna z naszej szkoły musiała pokonać długą drogę, aby dostać się do finału XX
edycji Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizo‑
wanym przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski. Ola, Kuba i Daria szli
jak burza, byli najlepsi w województwie, zajęli 7. miejsce w kraju!

S

woją przygodę z konkursem rozpoczęli już po feriach zimowych. W etapie szkolnym, który odbył się 10.02.2021r.
udział wzięło ponad 25 uczniów z klas 6 – 8. Dostanie się
do reprezentacji nie było łatwe, ponieważ każdy z uczestników
osiągnął wysoki wynik, nie obyło się również bez dogrywki. Trzy
najlepsze osoby – Daria Kusiuk z klasy 8c, Jakub Żołądkowski
z klasy 7e oraz Aleksandra Naumowicz z klasy 6a – aby lepiej
przygotować się do kolejnego etapu, odwiedziły Dom Staromiejski w Supraślu, gdzie pracownicy Parku Krajobrazowego
Puszczy Knyszyńskiej przybliżyli im tematykę konkursową.
Następnie, dnia 16.03.2021r. odbył się etap parkowy, w którym
udział wzięło sześć szkół znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Jednak, to nasza drużyna
okazała się najlepsza i tym samym przeszła dalej! Od kiedy nasi
koledzy dowiedzieli się o wynikach, zaczęli solidnie przygotowywać się, ponieważ zostali reprezentacją nie tylko naszej szkoły, ale również Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
W przygotowaniach pomagała Pani Ewa Kraśnicka – specjalista
do spraw edukacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
oraz nauczycielka geografii Pani Eliza Lenczewska. Etap wojewódzki odbył się 06.05.2021r. Nasi uczniowie rywalizowali z trzema szkołami, które reprezentowały parki krajobrazowe z województwa podlaskiego: Suwalski Park Krajobrazowy, Łomżyński
Park Krajobrazowy Doliny Narwi oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Ola, Kuba i Daria zajęli pierwsze miejsce i tym
samym przeszli do kolejnego etapu, stając się reprezentacją już
nie tylko naszej szkoły i PKPK, ale tym razem również województwa podlaskiego! Finał konkursu odbył się 9.06.2021r. w siedzibie
PKPK w Supraślu. Konkursowicze zostali uroczyście przywitani
przez pracowników parku, po czym wysłuchali przemówienia
dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i przystąpili do rozwiązywania zadań. Pytania konkursowe dotyczyły wiedzy ogólnej z zakresu biologii i geografii,
poszczególnych parków krajobrazowych oraz rozpoznawania
wybranych roślin i zwierząt. W etapie ogólnopolskim, drużyna
dodatkowo musiała rozwiązać zadanie praktyczne na podstawie
mapy – skala, odległości, azymuty. Pytania nie należały do najłatwiejszych, a konkurencja była na wysokim poziomie. Ostatecznie zakończyliśmy zmagania zajmując 7. miejsce w Polsce.

tematyczny znacznie wykraczał poza materiał szkolny. Uczniowie potwierdzili także, że współpraca była tu na wagę złota. Trzy
osoby pracowały indywidualnie, ale niektóre konkurencje wymagały pracy zespołowej.,,Każdy z uczestników wyspecjalizował się w konkretnych zagadnieniach. Ola, Kuba i Daria, uzupełniali się nawzajem, a ich przygotowanie, dodatkowe ćwiczenia,
przyniosły wspaniałe efekty. ”- komentuje pani Eliza Lenczewska.
Gratulujemy wyniku, trzymamy także kciuki za kolejne sukcesy!
Zespół redakcyjny gazetki szkolnej
„Usta Augusta”
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7 czerwca 2021r., odbyła się w Dwujęzycznej
Prywatnej Szkole Podstawowej w Wasilkowie
ważna uroczystość. Pokazaliśmy nie tylko nasz
nowy budynek przy ulicy Antoniego Bućko 10,
ale również nowego patrona: Antoniego Bućko.

W

2016 roku 1 września powstała Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita”, która mieściła się nad przedszkolem
„Tekakwita” w budynku przy ulicy Białostockiej 1A. Pierwsza klasę
rozpoczęło wówczas 7 uczniów, rok później do szkoły dołączyły cztery dziewczynki, które rozpoczęły naukę w klasie I. W roku
2018 do kolejnej I klasy dołączyło 11 uczniów.
W 2019 roku naukę z szkole rozpoczęła kolejna grupa dzieci. Ten
rok był również wyjątkowy z powodu kolejnych zmian, które
wprowadziliśmy do naszej szkoły. Rozpoczęliśmy naukę metodą
dwujęzyczną, do której przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy, wprowadziliśmy mundurki szkolne, zmieniliśmy organizację pracy wprowadzając nauczanie blokowe. Powoli wyłaniał się
szkielet i kierunek szkoły.

Odnowione szlaki turystyczne
na terenie Gminy Wasilków

S

ezon na wędrówki został rozpoczęty, a my zadbaliśmy, abyście obrali
właściwy kierunek podziwiając naszą piękną Gminę – czy to pieszo

czy rowerem. We współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno‑Krajoznawczym (PTTK) odnowiliśmy oznaczenia szlaków turystycznych
na terenie Gminy Wasilków.
W ubiegłym roku odnowiliśmy 18‑kilometrowy odcinek szlaku pieszego
„Świętej Wody” – kolor znaków niebieski. W maju 2021 r. nowe oznaczenia zyskały kolejne, tym razem zielone szlaki: Szlak rowerowy „Kresowe

Rok szkolny 2019/2020 to nie tylko oczekiwanie na budowę nowej szkoły, ale przede wszystkim w marcu 2020 r., wybuch pandemii Covid 19, który zmienił wszystko. Niestety opóźnił przeprowadzkę do nowej szkoły. Plan był taki, aby wrzesień 2020
rozpocząć już w nowym budynku. Jednak z perspektywy czasu
wydaje nam się, że wszystko było po coś. Opóźnienie i w pewnym sensie zwolnienie tempa życia dało czas na kolejną refleksję dotyczącą zmian w szkole. Chcieliśmy wraz ze zmianą adresu zmienić nazwę i być oddzielną placówką, szkołą pracującą
na swoje własne imię. Wróciliśmy do pierwszego pomysłu jakim
było nazwanie szkole imienia Antoniego Bućko. Plan zbiegł się
z informacją o utworzeniu nowej ulicy przy której stanęła szkoła,
zwróciliśmy się więc z propozycją, pomysłem do Urzędu Miasta,
aby ulicę również nazwać imieniem Antoniego Bućko. I udało
się. Dzięki przychylności Pana Burmistrza i Rady miejskiej ulica
przy, której mieści się nasza szkoła nosi nazwę Antoniego Bućko.

Wiliam Harding Carter – również żołnierz i reformator – powiedział: „Są tylko dwa niewyczerpane dziedzictwa, które musimy
mieć nadzieję przekazać naszym dzieciom: korzenie i skrzydła.”
Cytat ten idealnie wpisuje się w Misję naszej szkoły. Obierając
za patrona szkoły żołnierza, legionistę, nauczyciela dajemy naszym uczniom nie tylko przykład patriotyzmu, ale również poprzez ten wybór chcemy ich inspirować do poszukiwania i zgłębiania historii swojego kraju i swojego miasta. Pokazujemy jak
ważna w życiu tych młodych ludzi jest historia, korzenie, z których się wywodzą oraz troska o pamięć historyczną.
Przypinamy naszym dzieciom również skrzydła, dając im szansę
na naukę w szkole dwujęzycznej. Korzystanie z języka angielskiego równolegle z językiem ojczystym, rozwijając ich pasje,
zainteresowania i talenty. My nie nauczamy, my prowadzimy nasze dzieci, aby samodzielnie zdobywały wiedzę, przy życzliwym
i troskliwym udziale mądrych mentorów jakimi są nasi wspaniali nauczyciele. Uczymy w kulturze błędu pozwalając im na to.
Bo jak to powiedziała Maria Montessori: „Dziecko, które nigdy
nie nauczyło się postępować samodzielnie, kierować własnym
postępowaniem, zarządzać własna wolą, jako dorosły łatwo daje
sobą sterować i zawsze musi opierać się na innych”.
Katarzyna Tymińska – właścicielka i dyrektor szkoły

Wędrówki” – na długości 11 km i przebiegu: granica Gminy – Sochonie
– Wasilków – granica Gminy; Szlak pieszy „Witolda Sławińskiego” – na długości 13 km i przebiegu: granica Gminy – Czarny Blok – Wólka Przedmieście – Katrynka – Góry Leńce – Jurowce; Na łącznej długości 24 km

Antoni Bućko urodził się 5 czerwca 1896. Był żołnierzem, nauczycielem. W roku 1915 wraz z księdzem Piotrem Niewiarowski
założył prywatną szkołę podstawową.

odnowionych szlaków widnieje ponad 200 nowych oznaczeń kierunku.
W wielu miejscach były one nieczytelne lub też po prostu tych oznaczeń

Za odniesione sukcesy na poszczególnych etapach oraz wysiłek i zaangażowanie w przygotowania, uczniowie zostali nagrodzeni cennymi nagrodami: plecakami turystycznymi, namiotami, powerbankami i drobnymi gadżetami. Uczestnicy zgodnie
przyznali, że konkurs wymagał solidnego przygotowania. Zakres

imienia Antoniego Bućko

brakowało. Szlaki przebiegające przez Gminę Wasilków to jedne z najstarszych i najpiękniejszych szlaków PTTK. Zapraszamy do wędrówek!
Szukajcie zielonych i niebieskich oznaczeń szlaków.
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Urząd Miejski w Wasilkowie

W zebraniu ważnych informacji i pamiątek o naszym patronie
bardzo pomógł nam ksiądz Romuald Bućko. Na fasadzie budynku została zamieszczona i poświęcona tablica pamiątkowa z napisem: „Po latach prześladowań i represji w 1915 roku powstała w Wasilkowie polska prywatna szkoła podstawowa założona
przez księdza Piotra Niewiarowskiego i Antoniego Bućko.”
w w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l
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Co ciekawego w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wasilkowie

Tydzień Bibliotek 2021 i Dzień Mamy

W bibliotece startuje
„#Bibliomama”

M

iejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, jako jedyna instytucja z województwa podlaskiego, zwyciężyła w II edycji konkursu grantowego „Skrzydła dla mamy” organizowanego
przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego.

M

aj to szczególny miesiąc dla wszystkich bibliotek. W dniach 8–15 świętowaliśmy Tydzień Bibliotek 2021. Z tej okazji na naszych czytelników
czekały warsztat średniowiecznego skryby, zajęcia dla najmłodszych, Dyskusyjny Klub Książki oraz dostępna na naszym facebooku rozmowa z Bibliotekarką Natalką – blogerką, recenzentką i patronką nowości wydawniczych.
Z okazji Dnia Bibliotekarza, który obchodzony jest 8 maja odwiedził nas Burmistrz Adrian Łuckiewicz z życzeniami i upominkami. Największą radością
Tygodnia Bibliotek były dla nas jednak zajęcia z przedszkolakami, które wróciły po bardzo długiej przerwie. Bardzo się za nimi stęskniliśmy!

26 maja świętowaliśmy Dzień Mamy. Z tej okazji nasi bibliotekarze przygotowali oryginalną ściankę zdjęciową, której głównym motywem była oczywiście książka, jednak
w ujęciu nieco bardziej artystycznym. Ścianka posłużyła do wykonania pamiątkowego
zdjęcia mam wraz z dziećmi, które odwiedziły naszą bibliotekę w tym wyjątkowym
dniu. Efekty mini sesji zdjęciowej można zobaczyć na naszym facebookowym profilu.

W ramach konkursu otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt
ph. „#Bibliomama”, który skierowany jest do mam przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, opiekujących się dziećmi nieuczestniczącymi w żadnej
formie opieki lub edukacji przedszkolnej oraz nieaktywnych
zawodowo ze względu na opiekę nad dziećmi. Cykl spotkań
i warsztatów dla mam startuje już we wrześniu.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Nasze wszystkie działania, nie tylko w ramach „#Bibliomamy”,
można śledzić na bieżąco na stronie www oraz facebookowym
profilu biblioteki. Zapraszamy!

LATO W BIBLIOTECE
W

„#Bibliomama” – Projekt dofinansowany przez Fundację BGK
w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja II.

Literatura jako narzędzie pracy edukacyjnej
18 czerwca 2021 Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie gościła
bibliotekarzy z powiatu białostockiego na szkoleniu pt. „Literatura
jako narzędzie pracy edukacyjnej”, przygotowanym wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego. Pierwsza część spotkania skierowana była do najmłodszych czytelników naszej biblioteki, którzy
wzięli udział w spotkaniu autorskim z autorką Katarzyną Janowicz
– Timofiejew, zatytułowanym „Nie trzeba wielkich mieć bibliotek,
by przyjacielem książki zostać”. Dzieci chętnie wdały się w rozmowę
z autorką oraz wysłuchały bajek o zwierzętach. W kolejnej części szkolenia odbyło się merytoryczne spotkanie dla bibliotekarzy, na którym
wystąpił dr hab. Mariusz Leś, zastępca dyrektora Kolegium Literaturoznawstwa Katedry Współczesności i Tradycji Literackiej Zakładu
Literatury Współczesnej i Dawnej, z wykładem „Jak dzisiaj czytamy
Lema”. Następnie przed zebranym gronem bibliotekarskim wystąpił
zespół naszej biblioteki prezentując „Różnorodność wyzwań bibliotekarskich” na przykładzie działań podejmowanych w naszej placówce.
Podsumowaniem spotkania było ogłoszenie wyników mini sondażu
TOP‑3 „Książki najchętniej czytane w powiecie w 2020 roku”, które
przedstawiła Małgorzata Rokicka – Szymańska – kierownik Biblioteki
Publicznej Powiatu Białostockiego.
22
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lipcu Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie przeprowadziła serię zajęć dla dzieci w ramach „Letnich
warsztatów w bibliotece”. Podczas dwóch tygodni przygód
uczestnicy w wieku od 6 do 12 lat spędzili ten czas bawiąc
się i ucząc. W pierwszym tygodniu zajęć odbyły się warsztaty
literacko‑plastyczne w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dzieci, na których uczestnicy rozwijali swoją wyobraźnię
podczas wspólnego czytania oraz zabawy. Zajęcia inspirowane były książkami „Ciekawe co będzie jutro?” R. Piątkowskiej i „Kot ty jesteś?” M. Brykczyńskiego. Efekty pracy można
znaleźć na wystawie w oddziale dziecięcym naszej biblioteki.
Uczestnicy zajęć mieli okazje zapoznać sięrównież z interaktywną grą Scottie Go!, która okazała się świetną nauką programowania dla dzieci. Punktem kulminacyjnym tygodnia
było spotkanie autorskie z Norbertem Grzegorzem Kościeszą – mieszkańcem gminy Wasilków. Uczestnicy spotkania
poznali utwory takie jak „Legenda o czwartym Królu”, „Opowieści starej puszczy”, „Straszne legendy Hrabstwa Kłodzkiego i okolic”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o zamiłowaniu autora do legend, z wielkim zaangażowaniem
podzieliły się swoją wiedzą na temat historii dotyczących
Wasilkowa i okolic. Pan Norbert zdradził także, że w swoich
planach ma spisanie lokalnych legend. W drugim tygodniu
zajęć w bibliotece dzieci miały okazje wziąć udział w warsztatach z robotem edukacyjnym Photon, którym towarzyszyło
głośne czytanie, prace plastyczne oraz mnóstwo śmiechu
i dobrej zabawy.
w w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l
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Stawiam na ludzi

– rozmowa z Adrianem Łuckiewiczem, burmistrzem Wasilkowa
na półmetku kadencji

Spotkanie z seniorami Aktywni 50+

CZ ASOPISMO SPO ŁECZNO -KULTUR ALNE GMINY WASILKÓW
Loteria to tylko część zmian. Wasilków od tego roku może poszczy-

dziłem, że tam, gdzie są największe osiedla mieszkaniowe, powinny po-

cić się rekordowym becikowym w Podlaskiem. 1500 zł za każde uro-

wstać przystanki PKP. Jeśli stacja kolejowa będzie w odległości 700 me-

dzone dziecko w gminie. Czy już wiadomo jakie jest zainteresowanie

trów, kilometra, to będzie się opłacało z tej stacji skorzystać. Odległość

becikowym?

od stacji 3–4 kilometry to żadna alternatywa. Ciągle liczymy więc, że PKP

– Zainteresowanie jest spore. Z mojej rozmowy z kierownikiem MOPS

posłucha naszych postulatów i w okolicy osiedli Lisia Góra oraz Dolina

wynika, że wpłynęło już 55 wniosków, 45 zostało rozpatrzonych pozy-

Cisów powstaną dwa nowe przystanki kolejowe.

tywnie. Oprócz tego, w ramach promowania dzietności w gminie, mamy

Podsumowanie połowy kadencji to także refleksja nad tym, co się nie

przygotowane gadżety – każda osoba, której becikowe przysługuje,

udało zrobić. Czy w kategorii porażki traktuje pan ciągłe dopłacanie

otrzyma też kocyk z herbem gminy.

z budżetu do gospodarki odpadami? Mimo wielu prób nie udało się

Transport wewnętrzny rodził się w bólach, wielu było krytyków tego

przekonać radnych, że system musi się bilansować.

pomysłu. Po pół roku funkcjonowania można już chyba zauważyć,

– Tu można mówić o połowicznym sukcesie, bo stawki za śmieci zosta-

jak się sprawdza komunikacja wewnętrzna?

ły podniesione z 12 zł na 20. Prawo wskazuje jasno, że system musi się

– Jeszcze jako radny miałem pewne pomysły dotyczące usprawnienia

bilansować i też Regionalna Izba Obrachunkowa w tej sprawie podjęła

komunikacji wewnętrznej, pojawienia się nowej siatki połączeń. Nie-

uchwałę i wskazała, że ta stawka u nas powinna wynosić 23 zł. Natomiast

zrozumiałe było, że nie ma bezpośredniego połączenia niektórych wsi

w tym przypadku o zachowaniu części radnych zdecydowały czynniki

z miastem Wasilków, że niektórzy mieszkańcy wsi mając 3,5 czy 7 km mię-

polityczne, bo wiedzieli oni dokładnie jak działa ten system. Jeśli radny

dzy konkretną miejscowością typu Jurowce, Sochonie, Woroszyły, czy

przy innej osobie na stanowisku burmistrza, głosował za, a teraz głosu-

Nowodworce muszą jechać przez Białystok, żeby dotrzeć do Wasilkowa.

je przeciw, to jest oczywiste, że dokładnie rozumiał, że system musi się

W tym roku udało się wprowadzić transport wewnętrzny linie W1 oraz

bilansować, a teraz w grę wchodzi polityka. Warto pamiętać o tym, że

W2 i pomimo trudnego czasu związanego z pandemią i związanym

co do stawek, nasz wpływ jako samorządu jest znikomy. Wpływ ma wła-

z tym mniejszym ruchem pasażerów, można powiedzieć, że to się spraw-

dza centralna, ponieważ podejmuje decyzję, że mamy 3 pojemniki, czy 5

dza. Najlepszym wyznacznikiem jest oczywiście sprzedaż biletów jed-

pojemników na segregację. Jest to też zależne od liczby spalarni w Pol-

norazowych – a tych mamy ponad 1,5 tys. miesięcznie. Przez to jednak,

sce, a tych mamy tylko 9. Trudno więc się dziwić, że wszystko jest tak

że nie mieliśmy normalnego roku szkolnego, dzieci uczyły się zdalnie,

drogie. Warszawa np. – największy „producent” śmieci, nie ma w swoim

zdalnie też wiele osób pracowało, to do końca wciąż pełnego poten-

pobliżu żadnych instalacji.

cjału tych linii.

Faktycznie nie mam większości w Radzie Miejskiej. Opozycja dość moc-

Jestem jednak przekonany, że ta zmiana była i jest potrzebna, bo dzięki

no skonsolidowała się wokół Piotra Półtoraka i Prawa i Sprawiedliwości

temu w bardziej elastyczny sposób możemy posługiwać się rozkładem

i w dużej mierze on ma duży wpływ na decyzje, które większość Rady

jazdy, odpowiadać na potrzeby mieszkańców, a jednocześnie obniżyli-

podejmuje. Wydaje mi się, że ma on duży wpływ na przewodniczące-

śmy im koszty dojazdu. Patrząc na przykład na dotychczasowe możliwo-

go Rady, pana Jarosława Zalejskiego i widzę, jak często Zalejski realizuje

ści – gdyby mieszkaniec Studzianek korzystając z biletu miesięcznego

wolę Półtoraka.

mógł dojechać do Białegostoku, to musiał wydać na taki bilet miesięczny

Jeśli jesteśmy przy temacie śmieci w kategorii sukcesu mogę nato-

250 zł. Obecnie zaś – kupuje bilet miesięczny na wewnętrzną komunika-

miast traktować ograniczenie działalności CIGO w Studziankach, które

Mija połowa kadencji. Co było powodem, że wystartował Pan w wy-

autorski pomysł dotyczący samorządowego becikowego, rekordowego

cję, czyli linie W‑1 za 50 zł, przesiada się w Wasilkowie i z Kartą Wasilkowia-

ma na dzień dzisiejszy cofnięte pozwolenie zintegrowane. Chociaż de-

borach na burmistrza Wasilkowa?

w skali województwa.

nina ma bilet na dwie strefy w BKM za 170 zł, czyli 30 zł taniej wychodzi

cyzja Marszałka nie jest ostateczna ważne jest dla nas, że CIGO nie może

– Szczerze mówiąc – chciałem zmienić oblicze mojego miasta, gminy

Ponad trzy tysiące zgłoszeń w tegorocznej loterii PIT to absolutny

takie regularne korzystanie z komunikacji publicznej.

przyjmować i przetwarzać odpadów. Może jedynie je wywozić, co cały

na lepsze. Uważałem, że wiele kwestii można w skali gminy zrealizować

rekord. Skąd pomysł na tego typu promocję rozliczania podatków

A mówiąc o komunikacji publicznej warto dodać, że udało się panu

czas się dzieje. Cieszy mnie, że moje interwencje i starania zakończyły

lepiej. Byłem też namawiany przez wiele osób. Jednej z tych osób już nie-

w gminie?

doprowadzić do większej liczby połączeń z Białymstokiem.

się pomyślnie. O konieczności zamknięcia instalacji zawiadamiałem i roz-

stety nie ma wśród nas. Był to ś.p. Kazimierz Hapoń, radny, który bardzo

– Rzeczywiście, wynik tegorocznej loterii jest naprawdę imponujący –

– Pojawiła się linia 108, która ma przystanek w Nowodworcach i też 4 razy

mawiałem z wieloma osobami i instytucjami na każdym szczeblu – GIOŚ

mnie przekonywał do startu i bardzo namawiał, wspierał i zawsze wie-

udział w niej wzięło 31 proc. podatników. To wynik niespotykany w ska-

dziennie dojeżdża do Wasilkowa. Byliśmy też roboczo gotowi na przedłu-

w Warszawie, WIOŚ w Białymstoku, Wojewoda Podlaski, rozmawiałem

rzył w skuteczność naszego wspólnego projektu. Uważałem też, że Wa-

li całej Polski. Pamiętajmy, że jeszcze rok temu łączna liczba podatni-

żenie tej linii aż do osiedla Lisia Góra i także linii 102, by mogła dojeżdżać

z posłami i senatorami, zawiadamiałem Prokuraturę o podejrzeniu po-

silków stać na szybszy rozwój, że można i trzeba bardziej zaangażować

ków podatku PIT w skali gminy Wasilków była poniżej 10 tysięcy. Teraz

do Wasilkowa i komunikować z nim Sochonie, Jurowce i Sielachowskie.

pełnienia przestępstwa. Uważam, że mieszkańcy Studzianek jak i całej

w to mieszkańców i wreszcie, że powinniśmy się wznieść ponad nasze

z pewnością jest nas już więcej. Wcześniej liczba nowych podatników

Porozumieliśmy się z miastem Białystok co do kosztów, które przezna-

gminy mogą spać spokojniej, gdyż ryzyko kolejnych pożarów zostało

prywatne poglądy, szukać rzeczy, które będą nas łączyły. Miałem głębo-

rosła o stu, dwustu rocznie mniej więcej, a od pierwszej edycji loterii ten

czamy na funkcjonowanie komunikacji publicznej i przygotowujemy się,

zmniejszone. Uważam to za sukces.

kie przekonanie, że potencjał gminy nie jest do końca wykorzystywany

wzrost podatników skoczył do 1100, w drugiej edycji o 700. Co przy zało-

by te linie po 1 września do Wasilkowa doprowadzić.

Tu narzuca się pytanie – jak się kieruje gminą, gdy ma się większość

w różnych obszarach i że możemy go wykorzystać w lepszy sposób.

żeniu, że każdy podatnik to dodatkowe 3,5 tys. zł w budżecie daje nieba-

Ale panu marzy się coś więcej – od ponad roku lobbuje pan za umiesz-

radnych przeciwko sobie?

Jak wypada ten bilans po pierwszych 2,5 roku?

gatelną kwotę. Czekamy teraz na dane z Drugiego Urzędu Skarbowego,

czeniem dwóch dodatkowych przystanków PKP w gminie. Dlaczego?

Na ostatniej sesji, po długiej dyskusji w której w mojej ocenie brakowało

– Bardzo dumny jestem z tego, że – tak, jak deklarowałem – podnieśli-

żeby poznać, o ile wzrosła liczba podatników w tym roku. A pomysł? Taką

– Uważam, że warto patrzeć na komunikacje publiczną w sposób nie-

merytorycznych argumentów przeciw, radni udzielili mi absolutorium,

śmy dochody gminy. Wpływ na to miało kilka czynników i wiązały się

potrzebę pozytywnego motywowania mieszkańców dostrzegaliśmy

sztampowy, czyli nie tylko w kategoriach, że coś było w rozkładzie, czy

a wotum zaufania już nie. Na pewno taka współpraca jest trudna, znacz-

one też z zyskiem mieszkańców. Mam tu na myśli wprowadzenie Karty

już dawno. Wiadomo, chodzi o wpływy do budżetu, ale też to świetny

trasie, natomiast warto dostrzegać potencjał, który można wykorzystać

nie trudniejsze niż mając większość w Radzie.

Wasilkowianina, Loterii PIT‑owej, zwiększenia puli i poszerzenia zakresu

sposób na budowanie więzi z naszym miastem, naszą gminą. Bo dzięki

i uważam że taki potencjał mamy w kolei. Bo jeśli ze stacji Wasilków mo-

Wiąże się to z większymi wyzwaniami i trzeba wykonać większą pracę,

Budżetu Obywatelskiego – to wszystko zachęciło więcej osób do roz-

temu, że będziemy mieli więcej pieniędzy w budżecie gminy zyskamy

żemy dojechać do stacji Dworzec PKP Białystok w 6 minut, to takiej szyb-

by przekonać radnych do rozwiązań, które służą mieszkańcom. Niemniej

liczania swoich podatków w gminie, a w konsekwencji przełożyło się

wszyscy na ścieżki rowerowe, przedszkola, drogi itp.

kości nie mamy jadąc nawet własnym autem. Problem w tym, że stacja

uważam, że robimy to wspólnie skutecznie i większość najważniejszych

jest położona w dużej odległości od naszych mieszkań, dlatego stwier-

rzeczy realizujemy. Z pewnością nie wszystkie, ale najważniejsze tak.

na większe dochody Wasilkowa. Cieszę się też, że przeprowadziliśmy mój
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Ale liczy pan na to, że pod koniec kadencji radni bardziej wykażą się

Przy takiej konfiguracji Rady, jakie ma pan sposoby na przekonanie

odpowiedzialnością i bardziej będą patrzeć na korzyści mieszkańców?

radnych do ważnych dla mieszkańców uchwał?

– Bardzo liczę tu na naszych mieszkańców, którzy już nieraz pokazali

– Gdy mamy tematy strategiczne, takie choćby jak stawki opłat za śmie-

jak odpowiedzialnie myślą o rozwoju Wasilkowa, jak bardzo im zależy

ci – rozmawiamy i próbujemy przekonać. Odbyliśmy około 20 spotkań

na rozwoju naszej gminy. Zdarzało się już, że sami mieszkańcy, przeko-

w tej kadencji wspólnie z radnymi, analizowaliśmy wszelkie rozwiązania,

nani do pewnych rozwiązań, zwracali się do radnego ze swojego okręgu

różne systemy, różne możliwości. Przed uchwaleniem budżetu również

i przekonywali go albo pytali, dlaczego ten radny jest przeciwko dobre-

takie spotkania się odbywają. Np. przy problemach osiedla na terenie wsi

mu rozwiązaniu. Jestem przekonany, że to skutecznie wpływa na rad-

Nowodworce, radni nie bardzo dostrzegali tam problem, postanowiłem

nych.

zorganizować spotkanie w terenie, by widzieli tempo zabudowy, która

To może namówmy pana na ocenę pracy radnych?

tam następuje. W dużej mierze po tym spotkaniu zmienili nastawienie.

– Naprawdę dobrą pracę wykonują ci radni, dla których nie jest najważ-

Wcześniej sądzili, że nie ma sensu lokować tam środków, byli bardzo

niejsze brylowanie i błyszczenie na sesjach. Fantastycznym przykładem

sceptycznie nastawieni do planu zagospodarowania przestrzennego,

jest Janusz Kozłowski, który naprawdę efektywnie działa na rzecz swo-

dążyli wręcz do tego, by ten plan uszczuplić, by obejmował jak najmniej-

jej społeczności. Teraz organizuje petycję związaną z realizacją pomysłu

szy teren. Natomiast w chwili, gdy tam pojechali i na miejscu przekona-

budowy ścieżki rowerowej z Wasilkowa do Jurowiec i mocno lobbuje

li się, jak sytuacja wygląda, komunikacyjnie, mieli możliwość rozmów

za tym rozwiązaniem. Rzetelnie pracuje na rzecz społeczności, która go

z mieszkańcami – poznali nową perspektywę, ubogacili się i mogli sze-

wybrała, Osowicz, Sielachowskich, Jurowiec, pracuje też na rzecz całej

rzej spojrzeć na ten problem. Myślę, że powoli dojrzewają do tego, że cała

społeczności gminy. Jego nie interesują spory, a konkretne rozwiąza-

wschodnia część Nowodworc powinna być objęta planem zagospoda-

nia. Na pewno dobrą pracę wykonuje pani Monika Targońska‑Dakowicz

rowania przestrzennego i uwzględniając tempo zabudowy w tym miej-

na rzecz całej gminy, jak i Nowodworców. Z pewnością jest jej trudno

scu, musimy stać na straży ładu komunikacyjnego, a przede wszystkim

sprostać wszystkim licznym potrzebom w tym terenie. Wieś, jak i znaj-

na straży interesu naszych mieszkańców, by im w tym miejscu żyło się

dujące się na jej terenie osiedla rozwijają się bardzo dynamicznie. Pani

jak najlepiej, żeby mieli jak dojechać do swoich nieruchomości, by mieli

komunikację, doprowadzenie mediów do tego budynku, przedłużenia

Polnej i Kościelnej, dokończenie przebudowy ul. Białostockiej na odcin-

Monika jest osobą bardzo otwartą, chce rozmawiać z wszystkimi, szuka

jak i gdzie spędzać czas.

ulicy Łąkowej. Na pewno zalew – po raz drugi będziemy ogłaszali przetarg

ku Dolina Cisów – Wodociągi Białostockie, budowę ul. 3 Maja i Zacisznej

konsensusu i dzięki jej zaangażowaniu udało się np. zbudować ulicę 3

W przeważającej większości mediów Wasilków jest dobrze postrze-

na rozbiórkę starych pomostów. Na razie wykonawcy proponowali ceny

w Nowodworcach, ul. Kamiennej i Lipowej oraz Górnej i Poziomkowej

Maja w Nowodworcach. Bardzo też wspierała strażaków przy pozyski-

gany. W jednym z portali (portalsamorządowy.pl) zajął pan miejsce

zbyt wygórowane – wyburzyć pomosty za ponad pół miliona to trochę

w Jurowcach (pierwsza inicjatywa lokalna w historii gminy Wasilków),

waniu środków na nowy wóz. Uważam, że dobrą pracę w tej radzie też

w pierwszej piątce najlepiej ocenianych w kraju burmistrzów. Ale jak

za dużo. Ale rozmawiamy z przedsiębiorcami, szukamy rozwiązań. Mamy

a także drogi we wsi Woroszyły. Pozyskaliśmy środki na budowę oświe-

wykonuje pan Łukasz Bojanowski, wnika w istotę problemów, widzę, jak

to w życiu bywa zdarzają się informacje, felietony czy komentarze

nadzieję, że drugi przetarg pozwoli w końcu uporządkować teren zalewu.

tlenia ulicznego na odcinku Dolina Cisów – Wodociągi Białostockie z RFIL

się rozwinął i jak dużą pracę w tej kadencji wykonał jako radny. Kolejną

bardzo panu nieprzychylne, np. Radio Białystok wiedzie tu prym. Jak

Bo trzeba to zrobić. W dalszej perspektywie będziemy szukali środków

w kwocie 500 tys. zł. Zdobyliśmy środki na rozbudowę Szkoły w Stu-

osobą, której może nie słychać na sesji tak dużo, ale również intensyw-

pan sobie radzi z taką sytuacją?

na zalew i jego zagospodarowanie. Złożyliśmy też duży projekt z dwoma

dziankach w kwocie 1 mln złotych. Zorganizowaliśmy montaż finansowy

nie pracuje i przewodniczy najtrudniejszej komisji Rady Miejskiej, w któ-

– Ja zawsze jestem otwarty i traktuję dziennikarzy po partnersku i tak, jak

miastami z Obwodu Kaliningradzkiego na zadbanie o rzekę – czyli drugą

na zakup pojazdów do naszych strażaków: ponad pół miliona złotych

rej poruszane są najtrudniejsze problemy z perspektywy mieszkańców,

obserwuję ten odbiór mnie jako burmistrza, a przede wszystkim gminy

stronę zalewu. Jeśli skutecznie pozyskamy środki, to będziemy mogli zbu-

na średni nowy pojazd gaśniczy do Studzianek oraz 105 tysięcy złotych

czyli komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury jest to pan Andrzej

jest pozytywny. Media coraz więcej o nas piszą. Natomiast są media,

dować kładkę pieszo‑rowerową, będącą przedłużeniem ulicy Dwornej.

na zakup średniego używanego pojazdu. Pozyskaliśmy środki na budo-

Augustynowicz, który wspólnie z Łukaszem Bojanowskim stoi za projek-

gdzie są pewne zależności. Jeśli chodzi o Radio Białystok trzeba powie-

I stworzyć ciąg komunikacyjny od tej ulicy aż do zalewu.

wę dwóch stref aktywności na Osiedlu Lisia Góra oraz we wsi Sochonie.

tem, który został wykonany z Budżetu Obywatelskiego – kurtyną wodną

dzieć wprost, że dyrektorem programowym radia jest osoba, która wcze-

Oprócz tego nasadzenia i estetyka centrum. W dalszym ciągu szukamy

Zrealizowaliśmy również szereg małych przedsięwzięć w wielu wsiach

i nasadzeniami w centrum Wasilkowa. Bardzo uczciwym i dobrze pracu-

śniej pełniła funkcję burmistrza Wasilkowa – pan Mirosław Bielawski. No

środków na Dom Seniora. Liczyliśmy na dofinansowanie. Niestety nie

z Programu Odnowy Wsi – wyposażyliśmy świetlice wiejskie w Dąbrów-

jącym radnym jest również Marek Ignatowski. O nich mogę powiedzieć,

i faktycznie w Radiu Białystok powstaje mnóstwo negatywnych materia-

otrzymaliśmy na ten cel dofinansowania z żadnego z rządowych pro-

kach, Nowodworcach, Sochoniach, a także w sołectwie Wólka Przedmie-

że dbają o mieszkańców.

łów. Ja czasem mam wrażenie, że Radio Białystok kieruje się jedną zasadą

gramów. Z rozpoczętych już inwestycji – zakończy się remont i prze-

ście – Wólka Poduchowna, świetlica w Rybnikach została wyposażona

Bardzo liczę też na możliwość współpracy z panem Karolem Krakowiec-

– zero pozytywnych informacji o gminie Wasilków. No cóż, mam tylko

budowa przedszkola przy ul. Polnej. Końca dobiegnie też remont ulic

w stół bilardowy, zakupiliśmy stroje dla naszych zespołów ludowych

kim. Na pewno reprezentuje znaczną część lokalnej społeczności. Uwa-

nadzieję, że nie jest to związane z panem Bielawskim i z funkcją, którą

i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polnej i Kościelnej, co w przyszłości

„Malwianki”, „Dąbrówka”, „Jarzębinka”. Dla „Dąbrówki” zakupiliśmy też

żam, że dba o interes Spółdzielni Mieszkaniowej, choć nie zawsze inte-

tam pełni, zemstą polityczną, czy czymś podobnym.

powinno znacznie ułatwić poruszanie się w tym tak ważnym dla Wasil-

akordeon. W tym roku z kolei z Programu Odnowy Wsi odnowimy wia-

resy mieszkańców gminy i Spółdzielni są takie same – jak w przypadku

A jak się układa współpraca w poszczególnych miejscowościach? So-

kowa punkcie.

tę w Osowiczach i postawimy wiatę w Jurowcach, a we wsi Woroszyły

bonifikat przy zakupie ziemi. Przypomnę, że Spółdzielnia liczyła na boni-

łectwach?

Zastał pan gminę zadłużoną, a jednak udało się zapanować nad bu-

powstanie siłownia zewnętrzna. Często małe rzeczy tego typu potrafią

fikaty, a ja nie mogłem ich zaoferować, bo gmina by otrzymała 700 000

– Uważam, że mamy bardzo dobrych sołtysów, bardzo aktywnych, któ-

dżetem, zaoszczędzić i jeszcze pozyskać środki zewnętrzne.

sprawić naszym mieszkańcom większą radość niż wielomilionowe inwe-

zł mniej (uwzględniając finalną cenę po jakiej sprzedaliśmy grunty). Może

rzy chcą wiele zrobić dla swoich społeczności, a w swoim działaniu po-

Prawdą jest, że zadłużenie gminy Wasilków w 2018 r. za mojego poprzed-

stycje. Takie projekty mają też olbrzymi walor integracyjny. Pozyskaliśmy

to się odbiło na naszej współpracy? Ciągle jednak uważam, że możemy

trafią być wolni od polityki, od politycznych uprzedzeń. Jak z nimi roz-

nika wzrosło drastycznie z ok. 8 mln zł. do 19,5 mln zł. przy łącznym bu-

też środki zewnętrzne na promocję gminy Wasilków. Coś niespotykane-

razem zrobić coś dobrego dla Wasilkowa. Radny wielokrotnie podkreślał

mawiam, to widzę ludzi zdeterminowanych, aktywnych, by poprawiać

dżecie gminy na poziomie ok. 85 mln zł. Obecne zadłużenie wynosi

go w poprzedniej kadencji! Ze środków zewnętrznych wykonamy film

swoje oddanie dla mieszkańców, potrafił z uwagi na mieszkańców zmie-

standard życia mieszkańców, lokalnych społeczności. Chcą rozmawiać,

ok. 17,5 mln zł. przy budżecie o wielkości ok. 110 mln zł. Pozyskaliśmy

promocyjny o gminie Wasilków. Mogę zdradzić, że jego głównymi ak-

nić zdanie – jak choćby w przypadku zakupu budynku pod Dom Seniora,

chcą szukać rozwiązań, naprawdę wiele dają z siebie. Mam też dobry

środki na rozbudowę Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie. Wartość

torami i największą wartością będą nasi wspaniali mieszkańcy. Realizuje-

czy zwiększenia wysokości dopłat do żłobków prywatnych. Naprawdę

zespół, z którym mogę współpracować, liczyć na nich w poszukiwaniu

inwestycji wynosi 9 mln zł, z czego ponad połowę stanowi dofinansowa-

my także ze środków zewnętrznych 2 projekty dotyczące odnawialnych

go za to szanuję. Wiem jak trudne to były dla niego decyzje. Wiem, że

najlepszych rozwiązań.

nie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-

środków energii dedykowanymi zarówno do naszych mieszkańców, jak

potrafi i wierzę, że będzie potrafił wznieść się ponad politykę. Mam na-

Przed panem druga część kadencji. Wiadomo już jakich kluczowych

go. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się jakość i warunki kształcenia

i 6 budynków publicznych (3 szkoły, 2 budynki przedszkola oraz urząd).

dzieję, że jego mandat – mimo wcześniejszych gróźb wojewody, który

inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy?

oraz sprawowania opieki nad dziećmi w Gminie Wasilków. Pozyskaliśmy

Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na nasadzenia przy cerkwi. Nawet pro-

w wielu mediach zapowiedział jego wygaszenie, a potem zmienił zdanie

– Na pewno są związane z Domem Kultury. Pracujemy by go wybudo-

także ok. 9 mln złotych na przebudowę dróg z FDS. Środki te przezna-

cedury planistyczne konsultacje z mieszkańcami planu zagospodaro-

– nie jest już zagrożony.

wać, teraz przygotowujemy dokumentację techniczną, która umożliwi

czymy na: budowę najważniejszego skrzyżowania Wasilkowa, czyli ulic

wania przestrzennego Osiedla Lisia Góra zrealizowaliśmy ze środków
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Inspekcja realizowanych inwestycji. Fot. UM w Wasilkowie
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Kultura w Wasilkowie

Kultura w Wasilkowie, pomimo pewnych zawirowań związanych z ograniczeniami, mimo wszyst‑
ko małymi, aczkolwiek pewnymi krokami wchodzi na nowy etap funkcjonowania. Składa się
na to to kilka czynników, nad którymi intensywnie pracuje cały zespół Miejskiego Ośrodka Ani‑
macji Kultury w Wasilkowie.

Burmistrz ze Strażakami. Fot. UM w Wasilkowie
zewnętrznych. Z dużym udziałem środków zewnętrznych powstaną

przebudowa blokuje nas przed uruchomieniem komunikacji publicz-

też w tym roku w Wasilkowie korty tenisowe. Koszt tego projektu to 1,2

nej do tych wsi. Namawiam powiat białostocki do realizacji także takich

mln zł z czego prawie połowę stanowi dofinansowanie ze środków Unii

inwestycji jak:

Europejskiej pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania

 przebudowa drogi we wsi Rybniki,

Puszcza Knyszyńska. Z samej jednej sprzedaży działek na Lisiej Górze

 przebudowa drogi Wólka‑Katrynka,

pozyskaliśmy do budżetu gminy Wasilków ponad 2,5 mln zł.

 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wasilków – Nowodworce,

Zwracał Pan uwagę na niewielką ilość inwestycji powiatu białostoc-

 budowa ścieżki rowerowej Wasilków – Jurowce,

kiego w gminie Wasilków. Co ta akcja miała na celu?

 budowa ścieżki rowerowej na odcinku osiedle Dąbrówki w Wasilko-

Przeprowadziłem szerokie analizy i wyłonił się z nich w mojej ocenie zdu-

wie – wieś Dąbrówki,

miewający obraz. Okazało się, że mieszkańcy gminy Wasilków w 2021 r.

 budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Polna w Wasilkowie wzdłuż

włożą do budżetu powiatu białostockiego największą kwotę z wszyst-

ul. Wojtachowskiej w stronę Sochoni.

kich gmin z podatku PIT czyli ok. 6,7 mln zł. (wyprzedziliśmy dotychczaso-

Jak pan widzi Wasilków za kilka lat, swoje wymarzone miasto i gmi-

wego lidera gminę Supraśl), a w zamian będą mogli liczyć na najmniejszą

nę, np. w 2028 roku?

kwotę na inwestycje na terenie gminy z wszystkich 15. Właściwie po-

– Otóż widzę naszą gminę jako największą gminę powiatu białostoc-

wiat miał w planach jedynie realizację kilku dokumentacji technicznych

kiego pod względem liczby ludności znacznie przekraczającą 20 tys.

na łączną kwotę niecałe 150 000 zł. Poza tym z przeprowadzonych przeze

mieszkańców. Wasilków widzę jako miasto z pięknie zagospodarowa-

mnie analiz okazało się, że jesteśmy jedyną gminą tak dużą co do liczby

nym zalewem, z plażą po drugiej stronie, z małą gastronomią wokół

mieszkańców, w której powiat białostocki nie ma żadnych jednostek

tego miejsca, z placami rozrywki dla dzieci, z boiskami, z pełnym ciągiem

organizacyjnych. A zatem miejsca pracy w jednostkach prowadzonych

pieszo‑rowerowym wokół tej przestrzeni. Gminę widzę z prężnie działa-

przez powiat są poza terenem gminy Wasilków. Stwierdziłem, że moim

jącym, skrojonym na potrzeby mieszkańców całej gminy Centrum Kul-

obowiązkiem jako burmistrza jest uświadomić mieszkańców, a także sku-

tury. Widzę centrum Seniora – miejsce, o którym seniorzy naszej gminy

teczniej wpłynąć na 5 radnych wybranych z naszego okręgu wybor-

zawsze marzyli, z mnóstwem aktywności i wydarzeń. Wasilków widzę

czego do rady powiatu, aby zaczęli skuteczniej pracować na rzecz na-

z własnym centrum, dobrze zorganizowanym, ze stacjami rowerowymi,

szej całej społeczności. Finalnie droga Osowicze – Sielachowskie została

parkiem miejskim w centrum, przedsiębiorcami i zakładami pracy, którzy

wpisana do budżetu powiatu białostockiego. Wierzę, że daje to nadzieję

oferują więcej miejsc pracy.

na to, że nasi radni powiatowi skuteczniej przebiją się z inwestycjami

M.K. Przy redakcji następnego wydania Gazety Wasilkowskiej do podsu-

z terenu gminy Wasilków pośród całej rady powiatu.

mowania połowy kadencji samorządu poprosimy przedstawicieli Rady

Od początku zresztą poza przebudową drogi Osowicze – Sielachow-

Miejskiej.

skie zwracam też uwagę na inne zadania inwestycyjne powiatu. Owa
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Sesja plenerowa mam z Gminy Wasilków

I

stotnym dla naszej instytucji jest proces zmiany siedziby, zostały ostanie formalności abyśmy już od jesieni oficjalnie i w pełni
działali w budynku znajdującym się przy ul. Żurawiej 13 w Wasilkowie. Kończymy adaptację obiektu tak abyśmy mogli prowadzić tu różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, spotkania, wystawy,

seanse filmowe czy kameralne koncerty. Nowe miejsce otwiera przed nami również nowe możliwości organizacji wydarzeń,
dzięki terenowi, który również jest do naszej dyspozycji, czego
przykładem był festyn z okazji dnia dziecka, dnia taty, czy też
potańcówka pod gwiazdami.
Drugim ważnym czynnikiem jest realizacja projektu „Nowy start
w kulturę”, podzielonego na dwie części. Pierwsza, zakończona
już, polegała na opracowaniu diagnozy potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy Wasilków (diagnoza dostępna jest na naszej stronie internetowej i gorąco zachęcam do zapoznania się
z jej wynikami), która będzie dla nas drogowskazem w planowaniu działań kulturalnych w gminie. W ramach tej części przeprowadzone zostały również akcje animacyjne w Dąbrówkach,
Studziankach i Nowodworcach oraz przeprowadzony konkurs
i wybór inicjatyw.

Letnia potańcówka z MOAK-iem

Drugą część projektu rozpoczęliśmy realizować z początkiem
sierpnia, a efektem będzie przeprowadzenie i zorganizowanie
pięciu inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy.
Od sierpnia do września zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne i rękodzielnicze w Dąbrówkach, warsztaty artystyczno‑taw w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l
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Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. Projekt zakłada realizację międzypokoleniowych warsztatów kuchni tradycyjnej,
w ramach których nagrane zostały filmy kulinarne prezentujące
tradycyjne przepisy związane z naszą gminą. Filmy instruktażowe z wykonaniem tradycyjnego przepisu „krok po kroku” publikowane będą raz w tygodniu na stronie www.moakwasilkow.
pl oraz na portalach społecznościowych. Pierwsze przepisy –
na babkę ziemniaczaną oraz racuchy, przygotowane przez zespół Malwianki ze Studzianek, już są dostępne na naszej stronie.
Razem z prezentacją materiałów zaplanowany jest cykl konkursów kulinarnych dla młodego pokolenia mieszkańców Gminy
Wasilków jako element inspirowania się elementami kultury tradycyjnej poprzez wymyślenie i stworzenie przepisu zainspirowanego tradycyjną potrawą. Zachęcamy do udziału i zgłaszania swoich pomysłów na wykonanie tradycyjnych dań w nowej
odsłonie, jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów. Projekt zakłada
również wydanie książki kucharskiej prezentującej lokalne przepisy kulinarne, która wydana zostanie w październiku.

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej „Żeglarski
Trakt Wasilków 2021”.

neczne dla mam w Wasilkowie, kurs szydełkowania oraz warsztaty modelarsko – malarskie gier bitewnych w Wasilkowie oraz
warsztaty dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Łącznie zgłoszonych zostało 10 pomysłów, z czego 5
zorganizujemy ze wsparciem z dofinansowania, a pozostałe 5,
mając na uwadze pomysłowość i zaangażowanie mieszkańców
postanowiliśmy wykonać we współpracy z pomysłodawcami
ze środków MOAK‑u oraz gminy. Będą to między innymi warsztaty drewnianych tradycyjnych zabawek w Rybnikach, piknik rodzinny w Dąbrówkach, gra terenowa na terenie gminy Wasilków,
warsztaty tworzenia mebli oraz warsztaty taneczne, muzyczne i ruchowe skierowane do seniorów. „Nowy start w kulturę”
to projekt, na który zdobyliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne 2021”, na łączną kwotę 28 940 złotych. Jego realizacja
będzie trwała do października, ale za cel postanowiliśmy sobie
podjęcie działań, aby pomysły które zostały zgłoszone w projekcie były kontynuowane również po zakończeniu projektu.
Jeżeli jesteśmy przy projektach, to warto również wspomnieć
o realizowanym przez MOAK projekcie „Tradycyjne smaki Gminy Wasilków” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury,
30

Trzecim czynnikiem, który wpływa na rozwijanie oferty kulturalnej naszej Gminy jest systematyczne rozbudowywanie kalendarza imprez o nowe propozycje, których wcześniej na terenie naszej gminy nie gościliśmy. Dzięki rozluźnieniu obostrzeń
mogliśmy wrócić do spotykania się z Wami na wydarzeniach,
a tych do połowy wakacji trochę było. Na początku czerwca
zorganizowaliśmy dla najmłodszych mieszkańców Wasilkowa,
Sochoń, Osowicz oraz Rybnik atrakcje z okazji Dnia Dziecka, również w czerwcu po raz pierwszy w Wasilkowie odbył się Festiwal
Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej „Żeglarski Trakt”. Celem Festiwalu jest odnajdywanie młodych talentów muzycznych, wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji
ich umiejętności, kolejna edycja zaplanowana jest na czerwiec
2021 r. Końcówka czerwca to Powitanie Lata w Rybnikach oraz
początek cyklicznych spotkań sympatyków gier bitewnych organizowanych wspólnie z grupą Pieczara Bitewna, pracujemy również nad uruchomieniem jesienią cyklicznych spotkań z grami
planszowymi. W niedzielę 4 lipca odbył się Drugi Nadrzeczny Salon Ambientu, impreza którą po raz kolejny zrobiliśmy wspólnie
z organizatorami największego białostockiego festiwalu jakim
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Nadchodzące wydarzenia:
Sobota 14 sierpnia
godz.15:00 – Koncert Summer Orchestra Workshop 2021- Teren rekreacyjny Cypel
godz. 15:00 – Festyn Rodzinny w Rybnikach – teren przy świetlicy
godz.17:00 – Koncert Tribute to Adam |Gramy z Jakim|- Bar na Składnicy k/Rybnik
Piątek 20 sierpnia
godz. 20:30 – Kino Plenerowe – teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach
Drugi Nadrzeczny Salon Ambientu.

Sobota 21 sierpnia
godz. 16:00 – Festyn Wiejski i turniej siatkówki plażowej – Bajeczny

jest Up To Date Festival. Planujemy już przyszłoroczną edycję,
której formułę chcemy rozbudowywać i rozwijać. Lipiec to również animacje w Dąbrówkach, warsztaty w Rybnikach i Wasilkowie, festyn z okazji Święta Wólki, Jubileusz zespołu Malwianki ze Studzianek, potańcówka pod gwiazdami w Wasilkowie, 5
urodziny grupy fotograficznej Krajobraźnia, wernisaż zdjęć Klubu
Mam, próby i występy zespołów: Dąbrówka, Malwianki i Wasilkowianie, kino plenerowe w Sochoniach i Rybnikach, oraz Wasilkowskie Lato.

Zakątek, Sochonie
godz. 16:00 – Festyn rodzinny w Dąbrówkach – plac przy OSP Dąbrówki
godz. 16:00 – Potańcówka pod gwiazdami – plac zabaw przy ul. Jaworowej, os. Leśne, Wasilków
godz. 20:30 – Kino Plenerowe – Teren OSP Nowodworce,
Sobota 28 sierpnia
godz.16:00 – Reggae Day – Teren Rekreacyjny Cypel, Wasilków
Niedziela 29 sierpnia
godz. 16:00 – Festyn profilaktyczny – Plac Zabaw przy ul. Żurawiej,

Wasilkowskie Lato to nowe wydarzenie, które zorganizowaliśmy
na terenie rekreacyjnym Cypel oraz plaży – która dzięki zgłoszonemu i wybranemu przez mieszkańców projektowi w budżecie obywatelskim nabrała nowego blasku. Podczas wydarzenia,
na letniej scenie wystąpił zespół Lunapark, Future Folk a gwiazdą
wieczoru była Kasia Cerekwicka, która przed liczną publicznością zaprezentowała swoje największe przeboje. Poza występami
na scenie Wasilkowskie Lato to również wydarzenia towarzyszące, czyli strefa kartacza, strefa animacji, strefa smaku i piana
party oraz strefa dmuchańców – czyli moc atrakcji dla każdego.

Wasilków
Sobota 4 września
12:00 – Zakończenie Lata z 3mam cukry Fundacją dla Dzieci z Cukrzycą – Bajeczny Zakątek, Sochonie
Niedziela 5 września
godz.19:00 – Koncert inauguracyjny XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego
w Wasilkowie – Kościół NMP w Wasilkowie
Niedziela 12 września
godz. 19:00 – Koncert w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego

Początek sierpnia to kolejne kina plenerowe, tym razem zagościliśmy w Dąbrówkach oraz w Osowiczach. Pierwszy weekend sierpnia to również pierwsze warsztaty w ramach projektu
„Nowy start w kulturę”, piątek i sobota to warsztaty tworzenie
sznurkowych dywaników w Dąbrówkach a niedziela wprowadzenie do świata gier bitewnych.

w Wasilkowie – Kościół NMP w Wasilkowie
godz. 16:00 – Teatr Rzeka – Teren rekreacyjny Cypel w Wasilkowie
Niedziela 19 września
godz. 10:00 – Turniej Gier Bitewnych Age of Sigmar – Świetlica MOAK,
Dworna 19 Wasilków
godz. 19:00 – Koncert w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego

Reprezentując Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie
dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w naszych wydarzeniach, za wszystkie pomysły, zaangażowanie i pomoc wkładaną
w organizacje, dziękuję również za każdą konstruktywną uwagę
i zapraszam do rozmowy o kulturze w Wasilkowie oraz udziału
w wydarzeniach, które mamy dla Państwa zaplanowane w sierpniu i wrześniu. Zachęcam również do śledzenia naszego profilu
na portalu facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje
o naszych działaniach.

w Wasilkowie – Kościół NMP w Wasilkowie
Sobota 25 września
godz. 16:00 – Rzeka Ognia – Teatr Rekreacyjny Cypel w Wasilkowie
Niedziela 26 września
godz. 19:00 – Koncert w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego
w Wasilkowie – Kościół NMP w Wasilkowie
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdą Państwo na stronie www.moakwasilkow.pl oraz profilu MOAK w Wasilkowie na Face-

Wasilkowskie Lato nad rzeką Supraśl.
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Karol Świetlicki
Dyrektor MOAK w Wasilkowie

booku. Harmonogram wydarzeń może ulec zmianie.
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