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Nadchodzące wydarzenia

NADRZECZNY SALON AMBIENTU

W niedzielę 3 lipca po raz trzeci powracamy 

do  Wasilkowa z  wydarzeniem celebrującym 

relację między muzyką i naturą.

Również w tym roku oddamy się ambiento-

wym dźwiękom w otoczeniu przyjemnie szu-

miącej wody.

Wasilków, dzięki świetnej komunikacji, pozwala 

na weekendową ucieczkę z miasta w kierunku 

głębokiego relaksu w bliskości natury.

Ambient jest nieodłączną częścią programu fe-

stiwalu Up To Date od początków jego istnie-

nia, nie tylko jeśli chodzi o główną edycję, ale 

także szereg wydarzeń towarzyszących, takich 

jak Salony Ambientu czy Ambient Park, które 

to dzięki konsekwencji ich pomysłodawców 

dokładają swoją cegiełkę do wzrostu popular-

ności i rozpoznawalności tego gatunku.

Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt przeróż-

nych edycji w wielu miastach Polski. Skupiamy 

się na promocji muzyki ambient, modern clas-

sical, IDM, a nawet noise. 

WASILKOWSKIE LATO

Na sobotę 23 lipca przygotowaliśmy dla Was 

coś wyjątkowego. Wasilkowskie lato, to połą-

czenie kilku wydarzeń, które odbędą się tego 

dnia na terenie rekreacyjnym Cypel oraz na pla-

ży nad rzeką Supraśl.

Będzie radośnie, animacyjnie, smacznie i mu-

zycznie. Rezerwujcie sobie ten termin.

LETNIE KINO PLENEROWE Z MOAK 

WASILKÓW

Również tegorocznego lata wyruszymy w tra-

sę z naszym MOAK-owym kinem plenerowym. 

Z pewnością nie zabraknie klasyki polskiego 

kina oraz innych ciekawych tytułów – już dziś 

zapraszamy na filmowe letnie wieczory. 

FESTYNY WIEJSKIE I POTAŃCÓWKI

Dużym zainteresowaniem i  ciepłym przyję-

ciem przez mieszkańców naszej gminy spoty-

kają się wydarzenia organizowane w poszcze-

gólnych miejscowościach oraz na osiedlach. 

Dlatego w wakacje 2022 roku nie zabraknie 

festynów organizowanych wspólnie ze spo-

łecznościami sołectw oraz potańcówek. Już 

dzisiaj zapraszamy – będzie radośnie, anima-

cyjnie i muzycznie!

REGGAE DAY 11.

11. Reggae Day w  Wasilkowie to  rootsowe 

wibracje rozlewające się po  Cyplu i  basowe 

brzmienie w pięknych okolicznościach przy-

rody.

Reggae ukołysze nas i pozwali rozpłynąć się jak 

rzeka Supraśl wpadająca do zalewu...

Już 27 sierpnia zapraszamy Was na spędzenie 

z nami czasu, weźcie: przyjdźcie, koce do chil-

lowania, dobre humory, ochotę do tańca i po-

zytywnych wibracji.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI 

KAMERALNEJ I ORGANOWEJ

Zapraszamy melomanów, miłośników muzyki 

i mieszkańców Podlasia na XVIII Międzynaro-

dowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.

Przez 4 niedziele, począwszy od  4 września 

w Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilko-

wie, ul. Kościuszki 2, po mszy św. o godz. 19.00 

usłyszymy wybitnych wykonawców znanych 

w kraju i za granicą.

Zainaugurowany w 2005 roku Międzynarodo-

wy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 

jest jedynym tego typu wydarzeniem kultu-

ralnym w województwie podlaskim. Festiwal 

wpisując się na stałe w kalendarz imprez kul-

turalnych miasta i  województwa podlaskie-

go stał się wyróżniającą je wizytówką na ma-

pie artystycznych ośrodków Polski, miejscem 

przyciągającym wspaniałych artystów z Polski 

i z zagranicy.

II FESTIWAL RZEKA OGNIA 

W WASILKOWIE

Głównym wydarzeniem festiwalu będzie kon-

kurs tańca z ogniem – fireshow.

W weekend 24–25 września na terenie rekre-

acyjnym – Cypel w Wasilkowie nad rzeką Su-

praśl (woj. podlaskie) uczestnicy konkursu będę 

rywalizować o  tytuł Ogniomistrza Wschodu 

a na wszystkich chętnych czekać będą warsz-

taty kuglarskie oraz animacje dla dzieci.

Już teraz zarezerwujcie sobotnie i  niedziel-

ne wrześniowe popołudnie i  wybierzcie się 

do Wasilkowa na niesamowite widowisko. Po-

łączenie żywiołu ognia z tańcem i muzyką za-

piera dech, hipnotyzuje i z pewnością wprawi 

Was w zachwyt.

Szczegółowe informacje o  wydarzeniach 

na  bieżąco będą zamieszczane na  stro-

nie  www.moakwasilkow.pl  oraz na  koncie 

na portalu Facebook Miejskiego Ośrodka Ani-

macji Kultury w Wasilkowie.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Miejskiego Ośrodka  
Animacji Kultury w Wasilkowie

Jako Ośrodek Kultury staramy się jak najlepiej dostosowywać ofertę zajęć i wydarzeń opierając 
się na sugestiach mieszkańców i najnowszych trendach kulturalnych. Opracowaliśmy kalendarz 
nadchodzących wydarzeń na letnie miesiące. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla 
siebie. Jednakowo jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa propozycje by wspólnie twórzyć ofertę 
kulturalną naszej gminy. Zachęcamy do uczestnictwa.

 Festiwal Rzeka Ognia. Fot. Magdalena Właszek
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Święta Wielkanocne to czas nadziei  
oraz odradzania się wiary w dobro i miłość. 
Życzymy aby wiosenna radość i pogoda 
ducha towarzyszyły w czasie wypoczynku 
i spotkań rodzinnych. Niech te święta 
pozwolą dostrzec najpiękniejsze kolory życia. 

Wesołego Alleluja!

Szanowni Państwo!

Z radością przekazujemy Wam 168 numer Gazety Wa‑
silkowskiej. Niezmiernie cieszy nas, że w dobie wszech‑
obecnego Internetu i dostępu do wielu narzędzi, które 
zastępują papier i słowo pisane, sięgacie Państwo po pa‑
pierowe wydanie naszego pisma. W tym numerze poru‑
szamy tematy bliskie naszej społeczności. 

Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Loterii 
PIT‑owej, w której można wygrać atrakcyjne nagrody. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kulturalną i za‑
planowanych wydarzeniach na letnie miesiące. Wspo‑
minamy o inwestycjach i planach jakie realizowane są 
na terenie naszej gminy, a także opowiemy o osiągnię‑
ciach sportowców i laureatach konkursów.

Zapraszamy naszych czytelników a także instytucje i or‑
ganizacje działające na terenie naszej gminy do współ‑
tworzenia tej gazety. Prosimy o nadsyłanie materiałów 
takich jakie sami chcielibyście tu przeczytać. Zaintere‑
sowanych prosimy o kontakt z redakcją: gazetawasil‑
kowska@gmail.com Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótu i redakcyjnego opracowania tekstów przyję‑
tych do druku. Autorzy tekstów prezentują swoje własne 
opinie, za treść których redakcja nie odpowiada.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

W tym numerze: Od Redakcji



Rozlicz PIT i wygrywaj!

O tym, że warto uwierzyć w swoje szczęście i zgłosić udział w lo-
terii przekonują:

Pan Jarosław z Wasilkowa, który w ubiegłym roku wygrał samo-
chód hybrydowy Suzuki Swift oraz Pan Czesław – zwycięzca 
nagrody w pierwszej edycji loterii, bonu turystycznego.
– Samochód służy bardzo dobrze, to  świetne auto do  jazdy 
po mieście, choć w trasie też dobrze się sprawdza. Mieliśmy 
okazję wypróbować je  podczas naszej podróży wakacyjnej 
po Polsce – wspomina Pan Jarosław – Z niedowierzaniem przy-
jąłem informację o wygranej. Burmistrz zadzwonił do mnie jak 
parkowałem przed domem, a dotarło to do mnie dopiero jak 
wszedłem do domu. Warto brać udział w loterii. Sama nagroda 
jest tego warta, ale też Loteria wspomaga Gminę i daje szansę 

rozwoju. Świetna zabawa, a zwiększa ilość środków na potrzeby 
mieszkańców.
– O loterii dowiedziałem się ze strony internetowej Urzędu Miej-
skiego – wspomina Pan Czesław – Pomyślałem – a co tam wyślę 
zgłoszenie – i wygrałem voucher na wczasy. W ubiegłym roku 
poleciałem z całą rodziną na Kretę. Warto brać udział w loterii, 
to nic nie kosztuje, a można się przysłużyć naszej Gminie i wy-
grać super nagrodę.

– Loteria PIT-owa przynosi dla Gminy Wasilków konkretne 
wzrosty wpływu z podatku od osób fizycznych – mówi Bur-
mistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz – Porównując konkretne 
wzrosty roku 2021 do 2020 Gmina Wasilków otrzymała z tego 
źródła kwotę 20,8 mln zł, a jak spojrzymy na wykonanie roku 
2021 była to kwota 27 mln zł. Wzrost rzędu ponad 6 mln zł jest 
efektem z jednej strony napływu mieszkańców – których nam 
cały czas przybywa, ale też jest skumulowany z efektem tych 
działań, które podejmowaliśmy celem zwiększenia wpływów 
do budżetu Gminy z tego tytułu. Są to Loteria PIT-owa, Kar-
ta Wasilkowianina, Samorządowe Becikowe. Przy projektach 
związanych z odnawialnymi źródłami energii wprowadziliśmy 

Zwycięzcy nagród Loterii PIT‑owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!” zachęcają 
do udziału w czwartej edycji, która wystartowała 1 marca 2022 r.,  a my przypominamy, że aby 
wziąć w niej udział należy wskazać miejsce zamieszkania w Gminie Wasilków podczas rozlicza‑
nia deklaracji PIT z a rok 2021

Pan Jarosław z Wasilkowa w Loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!” wygrał samochód Suzuki Swift HYBRID.

CZY WIESZ, ŻE...

aż 38,34% Twojego podatku dochodowego PIT trafia 
do budżetu gminy, w której mieszkasz pod warunkiem, że 
w deklaracji wskażesz miejsce zamieszkania w tej gminie? 
Dzięki wpływom z naszych podatków Gmina ma środki 
na rozwój i realizację lokalnych inwestycji.
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kryterium rozliczania podatku dochodo-
wego od osób fizycznych jako jednego 
z  czynników wpływających na  dodat-
kowe punkty przy naborze. W poprzed-
niej edycji Loterii wzięło udział aż 3100 

mieszkańców, co daje około 32% wszyst-
kich podatników podatku PIT w Gminie 
Wasilków. Liczę, że kolejna – czwarta 
edycja Loterii będzie cieszyć się równie 
dużym zainteresowaniem.

1 marca 2022 r. ruszyła już czwarta edycja 
Loterii PIT-owej. Wejdź na stronę www.pi-
twwasilkowie.pl zgłoś swój udział i wygraj 
samochód hybrydowy Suzuki Swift Hy-
brid lub jedną z nagród, którymi są:
 3 wyciskarki Kuvings, 1 robot sprząta-
jący iRobot, 3 ekspresy do kawy DeLon-
ghi, 5 smartfonów Xiaomi oraz 10 smar-
twatchy Huawei – łącznie 23 atrakcyjnych 
nagród. Fundatorem wyciskarek Kuvings 
jest firma Kuvings Polska z siedzibą w Wa-
silkowie.
 Jest tylko jeden warunek, jaki trzeba 
spełnić, aby wziąć udział w  loterii: zło-
żyć deklarację podatkową PIT za rok 2021 
w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bia-
łymstoku i  wskazać w  niej miejsce za-
mieszkania w Gminie Wasilków.

Pamiętaj! Przy składaniu deklaracji PIT nie 
jest ważne miejsce zameldowania tylko 
zamieszkania.

Źródło: UM w Wasilkowie

Zwycięzcy nagród Loterii PIT-owej „Mieszkasz 
w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”
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Wywiad z radnym Januszem Kozłowskim – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Wasilkowie, 
radnym klubu „Nasz Wasilków”

To będzie wyjątkowy rok  
dla Osowicz i Sielachowskich!

Przez wiele lat Osowicze i Sielachowskie – wsie stano-
wiące jedno sołectwo, były pozbawione dużych inwe-
stycji. Rok 2022 wydaje się być przełomowym.
To prawda. Wielu mieszkańców czekało przez całe swoje życie 
na wykonanie głównej drogi. Pierwszym ważnym krokiem było 
wykonanie drogi w Sielachowskich w 2019 roku. Kolejny etap 
stanowi droga przez Osowicze i to już w tym roku, bo środki 
zostały na ten cel zabezpieczone, przetarg został rozstrzygnięty. 
Wykonanie nawierzchni to niezbędny krok do tego, aby urucho-
mić komunikację publiczną przez wieś. Aktualnie istniejące po-
łączenia autobusowe wymagają od mieszkańców dostania się 
na przystanki autobusowe zlokalizowane przy drodze krajowej. 

Główna droga przez obie wsie to droga powiatowa. Jak 
wygląda proces inwestycyjny w takim przypadku?
Właścicielem drogi i  inwestorem jest powiat białostocki. Nic 
jednak nie odbędzie się bez przychylności władz gminnych – 
a co najważniejsze bez 50% wkładu finansowego do inwestycji 
(który może ulec zmianie, jeśli pozyskane zostanie dofinansowa-
nie z innego źródła, np. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
ale wkład gminny zazwyczaj wynosi dokładnie tyle co powia-
towy). Dlatego wielkie podziękowania należą się również Panu 
Burmistrzowi i radnym gminnym, bo bez decyzji o przekazaniu 
tzw. pomocy finansowej powiatowi nic by się nie wydarzyło 
przez kolejne długie lata.

Zatem gmina musi dołożyć połowę kwoty do wykona-
nia drogi powiatowej. Czy powiat podobnie dopłaca 
do wykonania dróg i chodników gminnych?
Nie, to wsparcie funkcjonuje tylko w jedną stronę. Całą infrastruk-
turę – a tej gminnej jest najwięcej – gmina wykonuje w całości 
ze swoich środków lub z pozyskanych dotacji. 

Jakie inwestycje uznaje Pan za priorytetowe w repre-
zentowanym przez Pana okręgu? Czy drogi to jest to, 
co jest potrzebne najbardziej?
Uważam, że tak, ale nie tylko. Nie ma drugiej takiej miejscowości 
w gminie, która tak długo by czekała na wykonanie nawierzchni 
na głównej drodze co Osowicze. Potrzeby wykonania nowych 
dróg i  infrastruktury są też w Jurowcach, które również repre-
zentuję jako radny. Cieszę się, że każdego roku Burmistrz zleca 
wykonanie kolejnych projektów, również w tej miejscowości. 
Bez dokumentacji projektowej nie można zaplanować samej in-
westycji, ani złożyć wniosku o dofinansowanie. Poza tym w tym 
roku w obu wsiach – w Osowiczach i Jurowcach powstaną nowe 
miejsca do zabaw dla najmłodszych dzięki budżetowi obywa-
telskiemu, który wprowadziliśmy również na terenach wiejskich 
i z przyjemnością muszę stwierdzić, że to świetnie funkcjonuje 
i sprawia dużą radość naszym mieszkańcom.

To właśnie w budżecie obywatelskim wygrał projekt 
świetlicy wiejskiej w Osowiczach.
Tak, dwa lata temu zbieraliśmy z sąsiadami podpisy pod tym pro-
jektem. I chyba nikt wtedy nie pomyślał, że tak szybko to wielkie 
marzenie mieszkańców zostanie spełnione. Świetlica jest po-
trzebna wszystkim mieszkańcom w każdym wieku. Dzięki niej 

Janusz Kozłowski. Fot. Kurier Poranny
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Droga Wasilków-Białystok  
zyska nowe oświetlenie

Gmina Wasilków otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na montaż nowych 
latarni z efektywnym energetycznie oświetleniem LED- owym. 88 nowych punktów 
oświetleniowych pojawi się na ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku pomiędzy 
Wodociągami Białostockimi, a osiedlem Dolina Cisów. Dzięki realizacji tej inwestycji 
w znaczny sposób poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu zarówno dla kierowców, 
rowerzystów jak i osób spacerujących. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 539 036.86 
zł z czego 458 181.33 zł pochodzi ze środków unijnych.

źródło: UM w Wasilkowie

prężnie działające koło gospodyń wiej-
skich „Osowiczanki” będzie miało prze-
strzeń do  spotkań i  aktywności. Do  tej 
pory tylko wiata i trawiaste boisko było 
miejscem spotkań, festynów, czy nawet 
zebrań sołeckich. To za mało na tak licz-
ne sołectwo, w którym co roku przybywa 
mieszkańców.

Szacowany koszt budowy świetlicy 
to 3 mln zł. Z tego 2,7 mln pozyska-
ła gmina z zewnętrznych źródeł. 
Tak, to bardzo dobra wiadomość. 90% do-
finansowania to bardzo duży wkład. Moż-
liwe, że wybudowanie świetlicy okaże się 
tańsze, ale przy planowaniu dobrym po-
sunięciem jest zostawienie takiego bu-
foru bezpieczeństwa. Ceny na rynku bu-
dowlanym drastycznie rosną z miesiąca 
na miesiąc i mają wpływ na kwoty wy-
nikające z przetargów. Co do przetargu – 
ten gmina ogłosi jeszcze w tym półroczu, 
a czas na wykonanie inwestycji to 12 mie-
sięcy od otrzymania tzw. promesy inwe-
stycyjnej, po podpisaniu umowy z wyło-
nionym wykonawcą. To już bardzo bliska 
perspektywa!

Jest Pan radnym od trzech kadencji, 
czyli łącznie już ponad 11 lat. Jakie 
spostrzeżenia nasuwają się radne-
mu z tak dużym doświadczeniem?
Sądzę, że jesteśmy na takim etapie, kie-
dy gmina bardzo dynamicznie się roz-
wija. Pięknieje sam Wasilków, ale też 
we  wszystkich sołectwach powsta-
je nowa infrastruktura, chodniki, drogi, 
miejsca do  rekreacji. Potencjał rozwoju 
Wasilkowa tkwi w dogodnym położeniu. 
Gminy leżące blisko dużych ośrodków 
miejskich mogą czerpać z  tego korzy-
ści, ale tylko wtedy, gdy są dobrze zarzą-
dzane. Gmina Wasilków zdobywa coraz 
to lepsze miejsca w rankingach i konkur-
sach. Sądzę, że dzieje się dużo dobrego 
i jeszcze wiele dobrego przed nami. 

W każdych wyborach osiągał Pan 
imponujące wyniki w skali całej 
gminy, co czyni Pana radnym z naj-
większym poparciem społecznym. 
Jakie to uczucie?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. 
Przede wszystkim mam zaszczyt repre-

zentować w  radzie wspaniałych miesz-
kańców. Od  wielu lat działamy razem 
z sąsiadami, wszyscy znamy się tu od lat 
i możemy na siebie liczyć, staramy się być 
wszędzie tam, gdzie możemy razem coś 
zrobić dla naszego otoczenia. Wspólnie 
kosimy trawę na  boisku, remontujemy 
wiatę, czy dbamy o miejsca pamięci. Je-
steśmy w stałym kontakcie ze sobą i żyje-
my sprawami naszej małej Ojczyzny, nie 
odkładamy ich na  potem, bo  życie to-
czy się tu i teraz. Kiedy jestem wybierany 
do Rady Miejskiej, a tak już było trzykrot-

nie, zawsze jestem wdzięczny za to zaufa-
nie, ale też traktuję to jako ważne zobo-
wiązanie na kolejne lata, by nie zawieść 
tych, którzy mi zaufali. 

Osowicze, Sielachowskie i Jurowce 
to nie tylko piękne tereny, ale też 
miejscowości o bogatej i długiej 
historii.
Tak, pierwsze wzmianki historyczne się-
gają 1516 roku. Na przestrzeni ostatnich 
lat odwiedzałem archiwum państwowe 
w  poszukiwaniu źródeł historycznych 
i udało mi się znaleźć wiele ciekawostek. 
Wspólnie z mieszkańcami dbamy w czy-
nie społecznym o miejsca pamięci znaj-
dujące się na  terenie naszych sołectw. 
To ważne, aby znać i pielęgnować naszą 
historię.

Czy zebrane materiały ujrzą kiedyś 
światło dzienne i czy planuje Pan 
opisać i opublikować swoje zbiory?
Są osoby, które mnie do tego zachęcają. 
Sądzę, że w przyszłości i na to znajdzie się 
odpowiedni moment.

Dziękuję za rozmowę.

Osowicze Maciej Nowakowski Fundacja 
Zapomniane Podlasie



Na terenie naszej gminy działa Gminna Rada Seniorów, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Zespoły muzyczne 

oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Chcąc wyjść na przeciw Ich ocze-
kiwaniom w naszym Ośrodku przy współpracy z Urzędem Miej-
skim odbywają się zajęcia ruchowe, gimnastyki rehabilitacyjnej, 
muzykoterapii oraz zajęcia taneczne, a także zebrania członków 
UTW i próby chóru „Wasilkowianie”. 

Pełni werwy i energii nasi seniorzy chętnie uczestniczą, a także 
sami organizują wydarzenia o charakterze kulturalnym i rozryw-
kowym. W tym miejscu warto wspomnieć o jubileuszu istnienia, 
który obchodził Zespół Wasilkowianie, działający przy naszym 
Ośrodku. Skład zespołu zmieniał się przez lata, na chwilę obecną 
liczy jedenaście osób, a jego instruktorem jest Monika Szymu-
lewska. Zespół reprezentuje nasze miasto i gminę na przeglą-
dach, festynach, koncertach wykonując repertuar pieśni patrio-
tycznych, religijnych, ludowych, rozrywkowych i biesiadnych. 
Jak sami mówią śpiewanie daje im odskocznię od prozy ży-
cia codziennego, radość przebywania w swoim towarzystwie 
i wspólnego spędzania czasu. Swój jublieusz istnienia obchodzi-
ły również zespoły „Malwianki” ze Studzianek oraz „Dąbrówka” 
z Dąbrówek, które również reprezentują naszą gminę na wszel-
kiego rodzaju wydarzeniach muzycznych. Wszystkim zespołom 
życzymy kolejnych sukcesów i radości jakie niesie śpiew i wspól-
ne muzykowanie. Kolejnym wydarzeniem był bal z okazji Dnia 
Seniora oraz Wigilia Seniorów zorganizowane przez Uniwersytet 

Trzeciego Wieku i Klub Seniora, którego przewodniczącą jest 
Pani Krystyna Sakowicz. Bal oraz spotkanie opłatkowe odbywa 
się rokrocznie i zrzesza wszystkich seniorów z naszej gminy. Rów-
nie ważną uroczystością organizowaną przez nasz Ośrodek wraz 
z Urzędem Miasta z myślą o naszych seniorach jest jubileusz 50 
– lecia pożycia małżeńskiego czyli Złote Gody, które w zeszłym 
roku połączone były z Gminnym Dniem Seniora. Nie ma wątpli-
wości, że tego typu działania cieszą się największym zaintereso-
waniem wśród naszych seniorów. 

Beniamin Franklin powiedział kiedyś: „Nie starzeje się ten, kto nie 
ma na to czasu” staramy się wspierać naszych seniorów bo wie-
my, że mając motywację do wyjścia z domu w celach edukacyj-
nych czy integracyjnych mają poczucie przynależności co wpły-
wa na lepszą kondycję psychiczną i pozwala im rozwijać swoje 
pasje. Stąd też zachęcamy Wszystkich seniorów do uczestnictwa 
w wydarzeniach organizowanych przez nasz ośrodek. Wszelkie 
informacje na ich temat można znaleźć na stronie moakwasil-
kow.pl, Facebook’u Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wa-
silkowie, a także pod nr tel. 534885400 i bezpośrednio w naszym 
ośrodku przy ul. Żurawiej 13 w Wasilkowie.

Wszystkim seniorom życzymy zdrowia, pogody ducha, by jesień 
życia była pełna pasji, zaangażowania społecznego i satysfakcji 
ze spełniania marzeń i wytyczonych sobie celów. 

Redakcja

Jak aktywizują się seniorzy 
z gminy Wasilków?

Seniorzy to ważna grupa społeczna miasta i gminy Wasilków. Dlatego szalenie ważne jest włą‑
czenie jej w proces wyrażania swoich potrzeb i możliwość realnego kształtowania zmian, wpły‑
wających na poprawę jakości życia. Co raz częściej wskazują na swoje potrzeby, a także czynnie 
uczestniczą w przestrzeni publicznej.

Wigilia Seniorów. Fot. MOAK

Jubileusz zespołu Wasilkowianie.  
Fot. MOAK
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Dotychczas nie wykorzystywane w pełni poddasze zamieni 
się w sale lekcyjne, pojawi się sala do zajęć terapeutycznych, 

przemianie ulegnie stara część budynku. Wartość inwestycji to bli-
sko 3.9 mln zł.

Szkoła jest jedną z najstarszych w Podlaskiem, liczy ponad sto lat. 
Przez lata stopniowo przechodziła renowacje, remonty – teraz 
jednak czeka ją dostosowanie do coraz większej liczby uczniów 
i przedszkolaków, którzy tu uczęszczają. 

– Zależało nam na zapewnieniu jak najlepszych warunków do na-
uczania. W tym roku do szkoły zgłosiła się rekordowa liczba pierw-
szoklasistów. To świadczy o tym, że miejscowość się rozwija, a także, 
że kadra pedagogiczna i pani dyrektor świetnie wykonują swoje 
obowiązki – mówi Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. – Nowy 
węzeł sanitarny, poprawa efektywności energetycznej budynku 

przez budowę nowych, nowoczesnych kotłowni z pompą ciepła 
znacznie poprawi warunki nauczania uczniów i przedszkolaków.

Jak informuje p.o. dyrektora szkoły Dorota Szewko obecnie w pla-
cówce Studziankach uczy się 91 uczniów, do „zerówki” uczęszcza 
22 dzieci, a do przedszkola – 20 maluchów.

Ta przebudowa z rozbudową nie tylko pozwoli na lepsze warunki 
do nauki i pracy. Dzięki powiększonej powierzchni będziemy mogli 
też przyjąć więcej dzieci do naszego przedszkola, bo w tej chwili 
część musimy zapisywać na listę rezerwową – przyznaje Dorota 
Szewko.

Źródło: UM w Wasilkowie
Fot.UM w Wasilkowie

Szkoła Podstawowa w Studziankach 
zostanie rozbudowana

W grudniu zeszłego roku Burmistrz Wasilko‑
wa podpisał umowę na przebudowę Pu‑
blicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Studziankach. Prace zostały roz‑
poczęte. Już wkrótce szkoła przejdzie wielką 
metamorfozę. 

LATO 2022

Klub Sportowy Studzianki zaprasza na Kolonie rekreacyjno wypoczynko-

we na Mazurach. W programie mnóstwo atrakcji: wycieczki autokarowe, 

survival, wyprawy kajakowe, zawody sportowe, gry i zabawy terenowe, 

łamigłówki, bitwy łucznicze, zajęcia tematyczne i wiele innych ciekawych 

form spędzania czasu. Więcej informacji na profilu społecznościowym 

FB KS Studzianki. Zapraszamy!

Kolonie rekreacyjno- 
-wypoczynkowe na Mazurach
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MORSKI REJS  
z Wasilkowa na Maltę  

To wyprawa tylko dla prawdziwych herosów
Kiedyś, jako absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego prowadził żeglarskie szkolenia 
dzieci i młodzieży. Dziś Dariusz Skowroński jest właścicielem firmy zajmującej się instalacjami 
elektrycznymi, ale także licencjonowanym sędzią Polskiego Związku Badmintona. Poza startami 
w maratonach kolarskich MTB jest wielbicielem jazdy na nartach zjazdowych. Rozmawiamy z nim 
o niepowtarzalnym rejsie na Maltę.

Dariusza Skowrońskiego znamy jako specjalistą od diagno-
styki instalacji elektrycznych. Pochodzi z Tomaszowa Ma-

zowieckiego. Tam zostawił przyjaciół i swoich adeptów. W Wa-
silkowie zamieszkał po  ślubie ze  swoją żoną, z  pochodzenia 
wasilkowianką. Ojciec dwóch dorosłych już córek ma niesamo-
witą pasję – uprawia żeglarstwo morskie. Jest to pasja wyma-
gająca bardzo pracochłonnego przygotowania technicznego 
i precyzji, ale także kondycji fizycznej, dyscypliny i hartu ducha.

Dlaczego rejs miał dwa tak odległe od siebie etapy?
Rejs miał swój początek w  roku 2012, a kontynuację w 2020 
roku. Nasz niespełna 11-metrowy francuski jacht klasy DUFOUR 
35 osobiście przygotowywałem do morskiej eskapady. Celem 
całego przedsięwzięcia było przeprowadzenie jachtu do Euro-
py. W 2012 roku pierwszym etapem naszej 4-osobowej załogi 
była trasa z Nowego Jorku na samotną atlantycką wyspę Ber-
mudy gdzie miała nastąpić zmiana załogi. Niestety nie dotar-
liśmy do niej. Piątego dnia tego etapu wiatr osiągał poziom 11 
stopni Beauforta, więc ze względów na niesprzyjające sztormo-
we warunki dla zachowania bezpieczeństwa byliśmy zmuszeni 
do zmiany kursu z wiatrem a ostatecznie do wycofania się. Czyli 
do ponownego przejścia silnego prądu zatokowego Golfsztrom 
z tzw. stojącymi falami i powrotu do portu Nowego Jorku Atlan-
tic Highlands. Po zmianie załogi i kolejnych 6 dniach w morzu, 
dotarliśmy do najbardziej wysuniętego na północ największego 
kanadyjskiego atlantyckiego portu morskiego – Halifaxu, gdzie 
czekała na nas kolejna inna załoga. Z Halifaxu na Nowej Szkocji 
poprzez Azory, Lizbonę, Brest, kanał La Manche, Morze Północ-
ne, Kanał Kiloński i Bałtyk jacht dotarł do Gdańska. Przez 8 lat 
jacht przetransportowany do Białegostoku był remontowany 
i przygotowywany do kolejnego rejsu.

Rok 2020 – powrót do realizacji celu
W czerwcu 2020 roku wyruszyliśmy ponownie w rejs, tym razem 
z Gdańska na Maltę. Gmina Wasilków wspomogła nas wówczas 
dofinansowaniem na obsługę telefonu satelitarnego, dzięki któ-

Dariusz Skowroński, uczestnik rejsu na Maltę
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remu mogliśmy nie tylko zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo ale i zapewnić łączność 
satelitarną z rodzinami. Dzięki nowocze-
snym technologiom (system AIS) mieliśmy 
dokładnie monitorowaną naszą pozycję, 
dzięki której w każdej chwili nasi bliscy mo-
gli obserwować trasę rejsu. Te osiem mi-
nionych lat od poprzedniego rejsu mocno 
zmieniły możliwości nawigacji, obserwa-
cji warunków pogodowych i dokładnego 
przewidywania utrudnień na trasie rejsu ja-
kimi m.in. były silne prądy i pływy morskie. 

W 2020 roku z Gdańska do hiszpańskiej 
Chipiony przebyliśmy 2200 mil morskich, 
ale to  były dopiero dwie trzecie drogi 
na Maltę. Nasz rejs dokończyliśmy w ubie-
głym roku i w tej chwili jacht znajduje się 
na Malcie.

Co jest takiego niezwykłego w że-
glarstwie morskim?
Do Cuxhaven w Niemczech płynęliśmy 
w 3-osobowym składzie przyjaciół: Ce-
zary Wróblewski (właściciel jachtu), Ja-
cek Wilczyński i  ja – Dariusz Skowroński. 
Pływanie jachtem po morzu jest zupeł-
nie inne niż pływanie po polskich jezio-
rach. Zwykle płyniemy kilka dni. Oczywi-
ście non stop tj. bez zawijania do portu. 
Do mariny wchodzimy wyłącznie w celu 
zatankowania paliwa, kąpieli i uzupełnie-
nia żywności. Pracujemy co  4 godziny 
na zmianę, po dwóch. Czyli dwie osoby 
na pokładzie, dwóch odpoczywa. Oczy-
wiście w razie potrzeby „wszystkie ręce 
na pokład”. Im bliżej brzegu tym większy 
jest ruch statków. Trochę luksusu w nocy 
mają ci, którym przyświeca księżyc i wi-
dać coś więcej poza czerwonym światłem 
kompasu. Pływanie jachtem morskim wy-
maga ogromnej odpowiedzialności, wie-
dzy, doświadczenia, dyscypliny i kultury 
bycia. Nie pomijając znajomości języków 
obcych.

Bardzo często znajdujemy się w  sytu-
acjach trudnych, płynąc np. wiele godzin 
w sztormowych warunkach w mokrym 
ubraniu. Jest to bardzo trudne przedsię-
wzięcie fizycznie i psychicznie. 

Czy płynąc takim jachtem bardziej 
odczuwa się chorobę morską?

Oczywiście! Nasz jacht “High Priori-
ty” ma  zaledwie 10,6 metrów długo-
ści i  mocno odczuwa się na  nim mor-
skie fale. Kwestia choroby morskiej też 
ogromnie utrudnia pływanie i trzeba się 
ratować medykamentami, każdy na swój 
sposób żeby przetrwać. Ja mam spraw-
dzone kanadyjskie tabletki. Co ciekawe, 
w  moim przypadku nawet krótkie zej-
ście na ląd i powrót na pokład nie upo-
ważnia do przerwania kuracji, ponieważ 
ponowne wyjście w morze natychmiast 
przywołuje niedyspozycję. Po 3–4 dniach 
na  morzu tych tabletek już nie trzeba 
brać, organizm się przyzwyczaja. Mam 
kilku kolegów, którzy w ogóle nie odczu-
wają tych objawów. Jest mnóstwo po-
wiedzonek na  temat choroby morskiej, 
np.  “czerwono na  zachodzie – żeglarz 
wie o pogodzie”. Jest takie zabawne po-
wiedzonko: “Bladozielony kolor twarzy 
żeglarza świadczy o stopniowym braku 
zainteresowaniu żeglarza sprawami że-
glarskimi”.

Czyli rejs na morzu to walka o prze-
trwanie?
Tak. Ale ja bym to określił umiejętnością 
radzenia sobie w  trudnych sytuacjach. 
A te krótkie piękne chwile zdecydowa-
nie rekompensują niewygody, o których 
szybko zapominamy. Generalnie pływa-
nie jachtem po  morzu to  ciągła walka 
z  żywiołem, z  samym sobą i  praca pa-
nowania nad jachtem, który nieprzerwa-
nie się kołysze lub zalewa wodą w czasie 

sztormu. Musimy pilnować kursu, uważać 
na pływy i ruch pozostałych jednostek. 
Już na pełnym Atlantyku w Zatoce Biskaj-
skiej licznie towarzyszyły nam delfiny. Zaś 
na południowo-zachodnim krańcu Portu-
galii na wysokości przylądka Św. Wincen-
ta widzieliśmy rekiny pływające dookoła 
naszego jachtu.

Jakie niebezpieczeństwa czyhają 
na osoby płynące jachtem po morzu?
Najbardziej niebezpieczne na morzu są 
tak zwane pływy oraz zmiany pogody 
i wiatru. Gdy pływamy jachtem mającym 
zaledwie 11 metrów długości, trzeba brać 
pod uwagę wszelkie ostrzeżenia i bardzo 
pilnować warunków na morzu. 

Czego uczy żeglarstwo morskie?
Żeglarstwo uczy żyć, bo musisz umieć za-
szyć dziurę w spodniach. Musisz nauczyć 
się dbać o higienę osobistą. Żeglarstwo 
morskie bardzo uczy współżycia z kole-
gami w grupie, w trudnych warunkach. 
Kiedy ja się źle czuję i jestem skrajnie zmę-
czony, ktoś mi pomaga. Gdy mam wyzna-
czoną wachtę w kuchni a jestem chory, 
to  mnie zastępują. Gdy ktoś inny leży 
w koi, to ja jemu usługuję. I to jest szkoła 
życia absolutna. Później wiele zachowań 
przenosi się na ląd. Uczymy się szacunku 
i troski o drugiego człowieka. 

Żeglarze zawsze sobie pomagają, na lą-
dzie też.

UM w Wasilkowie

Trasa rejsu Gdańsk – Malta
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Pod koniec zeszłego roku zawodnicz-
ki wasilkowskiego klubu siatkarskiego 
reprezentowały naszą gminę na  Mi-
strzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej. 
Wśród drużyn grających o podium były: 
SP Tykocin, SP Choroszcz i  SP Czarna 
Białostocka. 
Zwycięskie mecze UKS „SET” rozegrał z drużyną 

z Tykocina i Czarnej Białostockiej. Wyzwaniem 

natomiast był mecz z SP Choroszcz, który nie-

stety nasza drużyna przegrała. 

II miejsce dało wasilkowskim siatkarkom awans 

do kolejnego etapu rozgrywek. 

W  spotkaniu nasza gminę reprezentowały: 

Aleksandra Kruszewska, Martyna Kozłowska, 

Hanna Perzyk, Magdalena Brzeczkowska, Anna 

Radziszewska, Oliwia Giczan, Natalia Dybacka, 

Natalia Muszyńska, Wiktoria Żukowska, Zuzan-

na Marecka, Lena Minkiewicz, Kamila Sokół. 

Kolejnym sukcesem był występ Młodziczek 

13 lutego w Łomży z UKS Jedyna Łomża i UKS 

Olimpik Mońki. W  obu meczach na  boisku 

dzielnie walczyły zawodniczki rzadziej grające 

przynosząc nam zwycięstwo w obydwu roze-

granych spotkaniach. 

W składzie zespołu grały: Hanna Babińczuk, Oli-

wia Giczan, Martyna Kozłowska, Hanna Perzyk, 

Hanna Choromanska, Julia Grodzka, Julia Wie-

czorek, Nikola Jara, Weronika Wiaksa, Kamila Le-

śniewska, Kamila Sokół, Maria Anasinska, Anna 

Radziszewska, Wiktoria Czausz, Aleksandra Kru-

szewska, Magdalena Brzeczkowska. 

Ćwierćfinał Wojewódzki 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w siatkówce
10 marca nasza reprezentacja w siatkówce ro-

zegrały Ćwierćfinał Wojewódzki Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej w siatkówce. Podczas spotkania 

zagraliśmy z SP 2 Mońki i SP Białowieża, wy-

grywając 2:0 z obiema drużynami i pomimo 

przegranego spotkania z SP Siemiatycze nasza 

drużyna zajęła 2 miejsce i awans do Półfinału 

Wojewódzkiego. W  zawodach brały udział: 

Martyna Kozłowska, Hanna Perzyk, Aleksandra 

Kruszewska,Oliwia Giczan, Magdalena Brzecz-

kowska, Anna Radziszewska, Natalia Muszyń-

ska, Natalia Dybacka, Kamila Sokół, Lena Min-

kiewicz, Zuzanna Marecka.

Awans do półfinału 
Województwa Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce 
siatkowej
22 marca zawodniczki UKS „SET” Wasilków pod 

przewodnictwem Izabeli Nowickiej wywalczy-

ły historyczny awans do Finału Województwa 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej. 

Dziewczęta jechały do  Bielska z  zaliczonym 

przegranym meczem z SP Siemiatycze. Więc 

cel był jeden- dwie wygrane. I tak się też sta-

ło. Pierwszy mecz z gospodarzem turnieju SP 

4 Bielsk Podlaski nasza drużyna wygrała dość 

pewnie 2:0. Kolejny mecz przyniósł więcej 

emocji. SP Choroszcz szczególnie w drugim se-

cie postawiła twarde warunki, ale dziewczyny 

wykazały się dużą cierpliwością i wygrały mecz 

również 2:0. Był to udany rewanż za wcześniej-

sza porażkę w zawodach powiatowych.

W  zawodach brały udział: Aleksandra Kru-

szewska-kapitan, Martyna Kozłowska, Hanna 

Perzyk, Magdalena Brzeczkowska, Oliwia Gi-

czan, Anna Radziszewska, Kamila Sokół, Nata-

lia Dybacka, Natalia Muszyńska, Lena Minkie-

wicz, Zuzanna Marecka, Wiktoria Żukowska 

Redakcja

Dobra passa trwa  
– sukcesy UKS „SET” Wasilków

UKS SET Wasilków Finał Województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej. 
 Fot. FB UKS SET Wasilków

UKS SET Wasilków Mistrzynie Województwa Młodziczek.  Fot. FB UKS SET Wasilków
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XXX Ogólnopolski Turniej Halowy w castingu 

„O puchar prezesa Okręgu PZW w Kielcach” 18 

i 19 marca w Busku Zdrój odbył się XXX Ogól-

nopolski Turniej Halowy w castingu „O puchar 

prezesa Okręgu PZW w Kielcach”.

W imprezie startowało 51 zawodników z róż-

nych okręgów PZW w Polsce. Nasz okręg PZW 

reprezentowała piątka zawodników. Uczest-

nicy turnieju rozgrywali czterobój rzutowy 

(skih muchowy, arenberg, skih spinningowy 

oraz odległość spinningowa jednorączna) 

oraz sprintcasting (połączenie skihu z biegiem 

na dystansie 6 x 110 m).

Oto wyniki:

I miejsce Kamila Stankiewicz – w kategorii ko-

biet, I miejsce Patryk Żakowski – w kategorii 

mężczyzn, II miejsce Filip Świetlicki – w kate-

gorii juniorów, IV miejsce Julian Klimiuk – w ka-

tegorii kadetów (12 lat), XX miejsce 10-letni Ga-

briel Moćko w kategorii kadetów (najmłodszy 

zawodnik turnieju)

Na 19 startujących w tej konkurencji obaj ka-

deci startowali w imprezie tej rangi jako de-

biutanci. W finale sprintcastingu startował Fi-

lip Świetlicki i Patryk Żakowski, którzy wygrali 

te konkurencje w swoich kategoriach wieko-

wych.

26 marca w  Błoniu k/Warszawy rozegrano 

Otwarte Halowe Zawody w wędkarstwie rzu-

towym o puchar Starosty Warszawskiego. 

W imprezie udział wzięła młodzież z okręgów 

PZW Bydgoskiego, Poznańskiego, Lublina, Bia-

łegostoku i Mazowsza. Z naszego okręgu star-

towało 5 zawodników (w tym 4 z naszego koła) 

reprezentujących WKS „Casting Sport Podlasie”. 

Oto wyniki naszych zawodników:

II miejsce – Kamila Stankiewicz (kat. open ko-

biet i mężczyzn), VI miejsce – Patryk Żakowski 

(kat. open), II miejsce – Filip Świtecki (kat. ju-

nior), III miejsce – Julina Klimiuk (kat. kadet), V 

miejsce – Gabriel Moćko (kat. kadet), Serdecz-

nie gratulujemy zawodnikom i życzymy kolej-

nych sukcesów.

Źródło: PZW Wasilków

Polski Związek Wędkarstwa PZW Wasilków na podium!

5 marca tego roku w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augu-

sta w Wasilkowie odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmi-

strza Wasilkowa dla uczniów szkół podstawowych z gminy Wasilków. 

Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych:

– rocznik 2007 i 2008

– rocznik 2009 i młodsi

W kategorii starszej startowało tylko 4 zawodników. W rozgrywkach każ-

dy z każdym I miejsce wywalczył Kamil Zbierajewski, II miejsce Jakub Zaj-

kowski, III miejsce Oliwier Tryląg, a IV miejsce Maciek Dzienis.

Za trzy pierwsze miejsce zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczo-

we, dyplomy oraz drobne upominki. Za czwarte miejsce zawodnik Ma-

ciek Dzienis otrzymał dyplom uczestnictwa i drobne upominki.

W kategorii młodszej frekwencja była o wiele wyższa bo startowało 16 

zawodników. Szczególnie w półfinałach i i finale pojedynki były wyrów-

nane i zacięte.

Pierwsze miejsce wywalczył Alan Tryląg, drugie miejsce Maksymilian Mi-

sijuk, a trzecie miejsce Filip Zdanuk. Wyróżnili się młodzi zawodnicy Jan 

Burzyński, który wywalczył czwarte miejsce oraz Adam Toczydłowski 

zdobywca piątego miejsca. Pierwsza trójka otrzymała puchary, nagrody 

rzeczowe, dyplomy uczestnictwa i upominki.

Gratuluję wszystkim zawodnikom uczestnictwa w turnieju i do zoba-

czenia na następnym 

Sędzia Główny inst. E. Zawadzki

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Wasilkowa

Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Wasilkowa.  
Fot. MOAK

Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Wasilkowa. 
Fot. MOAK
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Otwarte Halowe Zawody w wędkarstwie 
rzutowym o puchar Starosty Warszawskiego. 
 Fot. PZW Wasilków

PZW Wasilków XXX Ogólnopolski Turniej 
Halowy w castingu „O puchar prezesa Okręgu 
PZW w Kielcach.  Fot. PZW Wasilków



Regularne treningi, samodyscyplina i cięż-

kie treningi to dobra droga najlepsza droga 

do osiągnięcia sukcesu. Od początku roku 

wasilkowski Klub Karate Kyokushin może się 

pochwalić osiągnięciami swoich zawodni-

ków, którzy uczestniczyli już w dwóch bar-

dzo ważnych turniejach karate. 

Pierwszy z nich odbył się 19 lutego br., w Pra-

dze. Fullcontact Karate Prague w  Czechach 

to pełno kontaktowy turniej karate bez ochra-

niaczy tułowia we  wszystkich grupach wie-

kowych, w którym wzięły udział zawodniczki 

z Kyokushin Team Wasilków a także z Austrii, 

Czech, Niemiec, Estonii, Iranu, Izraela, Łotwy, 

Mołdawii, Nigerii, Holandii, Nepalu, Pakistanu, 

Polski, Rosji, Wysp Św. Tomasza i Książęcej, Tu-

nezji, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu,C horwacji, 

Szwecji.

Reprezentantkami naszego klubu były Zuzan-

na Łopato, Karolina Kijas, Julia Tokarska i Wikto-

ria Kalinowska. Był to dotychczas najtrudniej-

szy turniej w ich karierze. Doświadczenie jakie 

zdobyły na pewno zaprocentuje w przyszłości 

ale by mogły się rozwijać muszą walczyć w naj-

mocniejszych turniejach. 

Ich ciężka praca zaowocowała 1 miejscem Wik-

torii Kalinowskiej, 2 miejscem Julii Tokarskiej i 3 

miejscem Zuzanny Łopato i Karoliny Kijas.

W sobotę 26 marca w Sandomierzu odbył się 

Ogólnopolski Turniej Shinkyokushin karate 

Sendomira Cup. Wzięło w nim udział 380 za-

wodników z 34 klubów, a wśród nich zawod-

niczki z rodzimego klubu. Podczas 20 stoczo-

nych walk w 5 kategoriach, nasze zawodniczki 

przegrały jedną tym samym dominując pod-

czas całych zawodów. 

Szczególne uznanie należy się Julii Tokarskiej, 

która startowała w turnieju w wyższej katego-

rii wagowej, pokonując starsze zawodniczki 

w bardzo dobrej kondycji fizycznej. 

Podsumowując spotkanie ze złotymi meda-

lami wyjechały: Julia Tokarska, Aleksandra 

Ostrowska, Zuzanna Łopato, Karolina Kijas. Sre-

bro odebały: Zuzanna Kurza i Maja Aronowicz. 

Brąz i trzecie miejsce zajęła Nadia Sochoń. 

Serdecznie Gratulujemy wszystkim zawodnicz-

kom i trenerowi za wspaniałą pracę i życzymy 

Wam kolejnych sukcesów! 

Już dziś zapraszamy na Mistrzostwa Polski Ky-

okushin PZKK oraz turniej The Best Warrior Cup 

I, który odbędzie się 23 kwietnia 2022 roku 

w ełckiej hali MOSiR-u o godz. 9:00. The Best 

Warrior Cup I – to turniej skierowany do naj-

młodszych! Dający możliwość toczyć pojedyn-

ki i stanąć na podium dla każdego młodzika! 

Mistrzostwa Polski Kyokushin PZKK – to ogól-

nopolskie zawody pod patronatem Polskie-

go Związku Karate Kontaktowego w których 

wezmą udział największe organizacje kara-

te kyokushin! Ogrom emocji gwarantowany! 

Zapraszamy! Rejestracja zawodników trwa 

do 18.04.2022r. pod adresem:

http://fight-system.pl/index.php/turnieje

Czekamy na Wasze zgłoszenia! OSU!

zdjęcia: FB Kyokushin Wasilków

Klub Karate Kyokushin

Kyokushin zawody w Pradze.  Fot. FB Kyokushin Wasilków

Kyokushin Team Wasilków podzcas turnieju w Sandomierzu.  Fot. FB Kyokushin Wasilków
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Bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, działają 
na rzecz naszej gminy i często też poza jej granicami. Oddają 

serce i ogrom energii dla tych, którzy potrzebują jej najbardziej. 
Niosą uśmiech i nadzieję i pokazują, że nie można się poddawać. 
Mowa o członkach Stowarzyszenia Kreatywny Wasilków. Są spo-
łecznikami, lubią to co robią i zarażają swoim zaangażowaniem 
innych mieszkańców i jak zawsze mają świetne pomysły na zin-
tegrowanie naszej wasilkowskiej społeczności. 

Tak też było z Kalendarzem dla Dzielnych Wojowników, boha-
terami którego są mieszkańcy gminy Wasilków borykający się 
z niepełnosprawnością i wymagających rehabilitacji. I choć rok 

ma tylko dwanaście miesięcy wszystkich (choć to nie wszyscy 
potrzebujący) podopiecznych było piętnastu. Każda karta kalen-
darza to nie tylko miesiąc, a historia jednego z Nich. 

Wśród wielu osób, które pomogły w powstaniu i promocji ka-
lendarza był Przemysław Kossakowski – znany dokumentalista, 
dziennikarz i artysta, obecny na każdym zdjęciu w towarzystwie 
Naszych Wojowników. 

Promocja kalendarza początkowo rozpoczęła się w Miejskim 
Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie przy spotkaniu inaugu-
racyjnym 1 października 2021 roku, na którym zaprezentowano 
kalendarz cegiełkę oraz jego Bohaterów. Wieść o kalendarzu ro-
zeszła się szybko, mówiono o nim w telewizji, radiu i portalach 
społecznościowych. Licytowano go na różnych charytatywnych 
wydarzeniach, a także wysyłano w inne zakątki Polski. 

Spotkanie podsumowujące sprzedaż kalendarza cegiełki odbyło 
się 18 lutego 2022 r., w MOAK-u, którego wielką niespodzianką 
była wizyta Jana Meli. Jan jest podróżnikiem i działaczem spo-
łecznym. I wszystko brzmi całkiem zwyczajnie gdyby nie fakt, 
że Janek jest także zdobywcą dwóch biegunów, a także kilku 
szczytów jako osobą z niepełnosprawnością. Jego historia dała 
motywację wielu ludziom borykającym się z różnymi ogranicze-
niami, pokazując, że niemożliwe nie istnieje. 

Łącznie sprzedano 1071 sztuk kalendarza, co na każdego Wo-
jownika daje łączną sumę 3825 zł przeznaczoną na leczenie i re-
habilitację. To wszystko udało się dzięki zaangażowaniu i ciężkiej 
pracy członków Stowarzyszenia Kreatywny Wasilków, ich wolon-
tariuszom i przyjaciołom. Kalendarz został wydany przy wsparciu 
finansowym Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Z tego miejsca życzymy byście mogli dalej realizować swoją mi-
sję, a na jej drodze spotykali życzliwych ludzi, którzy popierając 
ideę czynienia dobra bezinteresownie włączali się w Wasze akcje 
i dotrzymywali Wam kroku w jej szerzeniu.

Redakcja

Historia kalendarza cegiełki  
Stowarzyszenia Kreatywny Wasilków

Fot. Anna Waszkiewicz

Fot. Anna Waszkiewicz



I Wasilkowskie Czytanie

10 grudnia 2021 w naszej bibliotece odbyło się I Wasilkowskie 
Czytanie, które stanowiło część obchodów 455 rocznicy nada-
nia praw miejskich naszemu miastu. Wydarzenie zaistniało z ini-
cjatywy Burmistrza Wasilkowa Adriana Łuckiewicza i  zostało 
zrealizowane przy udziale Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wa-
cława Rabczyńskiego, Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta 
Augusta oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Stu-
dziankach. Wspólnie przeczytaliśmy fragmenty tekstów z pierw-
szych numerów Gazety Wasilkowskiej, wiersze laureatów kon-
kursu „Majowej Konwalii” traktujące o Wasilkowie oraz poezję 
księdza-poety Ryszarda Kotkowicza. Na zakończenie uroczyście 
odczytano akt nadania praw miejskich, „wyklaskano” Piosenkę 
Wasilkowską i rozdano podziękowania oraz upominki. W czyta-
niu udział wzięła Pani Wiceburmistrz Dominika Jocz, młodzież 
i nauczyciele ze szkół w Wasilkowie i Studziankach, przedstawi-
cielki grupy „Aktywni 50+” oraz zaprzyjaźniony z biblioteką au-
tor książek Norbert Grzegorz Kościesza. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Spotkania z Pasją w bibliotece

Rok 2022 w naszej bibliotece rozpoczął się inauguracją cyklu 
„Spotkania z Pasją”. Na spotkaniach gościmy osoby związane 
z naszym miastem i gminą, które prezentują swoje niezwykłe 
pasje i talenty, realizowane na polu zawodowym lub hobby-
stycznie.

W ramach pierwszego, styczniowego spotkania wysłuchaliśmy 
niesamowitego koncertu w wykonaniu utalentowanej wiolon-
czelistki, wasilkowianki Zuzanny Sosnowskiej – laureatki wielu 
prestiżowych nagród muzycznych, uhonorowanej Nagrodą 
Artystyczną 2021 przez Burmistrza Wasilkowa. Spotkanie było 
szansą na kontakt z pięknym wykonaniem kolęd oraz utworów 
muzyki klasycznej na wiolonczelę solo. Wiolonczelistka opowie-
działa o swojej pasji i osobach, które rozbudziły w niej zamiło-
wanie do muzyki. W ręce Zuzanny Sosnowskiej trafił pierwszy 
„Wasilkowski Anioł”- symbol „Spotkań z Pasją”.

Kolejne spotkanie przeniosło nas ze świata muzyki do morskich 
klimatów. W lutym gościliśmy Dariusza Skowrońskiego – miesz-
kańca Wasilkowa, którego największą pasją jest morze i żeglar-
stwo morskie. Podczas swojej prelekcji opowiedział o tajnikach 
morskiej żeglugi, o wyprawach które odbył, między innymi swo-
im rejsie na Maltę i o planach na przyszłość. Okazało się, że że-
glarstwo morskie, to nie jedyna pasja Dariusza Skowrońskiego. 
Nasz gość to także licencjonowany sędzia Polskiego Związku 
Badmintona, uczestnik wielu maratonów kolarskich MTB oraz 
wielbiciel jazdy na nartach zjazdowych. Burmistrz Adrian Łuckie-
wicz i Dyrektor biblioteki Elżbieta Kisło uhonorowali pana Dariu-
sza kolejnym „Wasilkowskim Aniołem”.

Kolejne „Spotkania z Pasją” już wkrótce, na które już dziś serdecz-
nie zapraszamy!
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Nowinki z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wasilkowie

Wasilkowskie Czytanie. Fot. MBP w Wasilkowie

Spotkania z Pasją,  
Dariusz Skowroński.  
Fot. MBP w Wasilkowie

Spotkania z Pasją,  
Zuzanna Sosnowska. 

Fot. MBP w Wasilkowie)
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Przygotowania do nauki 
czytania

W lutym w naszej bibliotece odbyły się wyjątkowe warsztaty dla 
rodziców pod hasłem „Jak harmonijnie wspierać rozwój dziec-
ka?” poprowadzone przez autorki i wydawczynie nowatorskich 
pomocy dydaktycznych do nauki czytania Łowcy Wyrazów – 
panie Agatę Cimoch i Katarzynę Wilczewską. 

Na spotkaniu poruszone zostały kwestie przygotowania dziecka 
do nauki czytania. Prowadzące opowiedziały co to jest czytanie 
i jak przebiega cały proces, omówiły metody nauki czytania, dla-
czego warto uczyć się przez zabawę, angażując wiele zmysłów 
oraz zaprezentowały autorski program edukacyjno-terapeu-
tyczny Łowcy Wyrazów. A wszystko w przyjaznej, praktycznej, 
warsztatowej atmosferze. Bo nauka czytania może być świetną 
zabawą i przyjemnością – zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. 

Zestaw Łowcy Wyrazów pojawił się także w naszej bibliotece. 
Pierwsze lekcje biblioteczne w oparciu o innowacyjny program 
okazały się strzałem w dziesiątkę. 

Inspirujemy inne biblioteki! 
W najnowszym numerze ogólnopolskiego czasopisma „Biblio-
teka Publiczna”, redagowanym z myślą o bibliotekach i bibliote-
karzach bibliotek publicznych w naszym kraju, ukazał się artykuł 
autorstwa naszej bibliotekarki. Na łamach czasopisma podzielili-
śmy się naszymi działaniami z okazji zeszłorocznego Dnia Matki, 
kiedy to w bibliotece stanęła wyjątkowa ścianka do zdjęć, a na jej 
tle powstały piękne fotografie mam i dzieci – naszych wspania-
łych czytelników.

Dzień Kobiet pod hasłem 
„Obudź w sobie moc”

8 marca świętowaliśmy w bibliotece Dzień Kobiet pod hasłem 
„Obudź w sobie moc” wspólnie z Anetą Zamojską- pisarką, co-
uchem, psychologiem. Spotkanie dedykowane kobietom było 
szansą na przyjrzenie się sobie i odkrycie siły, która jest w każ-
dej z nas. Prowadząca wielokrotnie odnosiła się do przykładu 
kobiet z Ukrainy, które uciekając przed wojną ocalają przyszłość 
swego kraju. Wspólna dyskusja, wymiana doświadczeń i obser-
wacji z pewnością napełniła nas siłą do podejmowania codzien-
nych wyzwań. Pełne nowych pomysłów na działania są inicja-
torki i członkinie Koła Gospodyń Miejskich w Wasilkowie, które 
uczestniczyły w spotkaniu. Życzymy Wam dużo dobrej energii 
i nieustającego entuzjazmu!

Łowcy wyrazów, zajęcia. Fot. MBP w Wasilkowie

Fot. MBP w Wasilkowie

Fot. MBP w Wasilkowie
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Światowy Dzień Poezji  
w Dyskusyjnym Klubie Książki

Światowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca, choć święto 
przyćmiewa hucznie obchodzony w tym dniu pierwszy dzień 
wiosny. Wasilkowska biblioteka oczywiście nie mogła zapo-
mnieć o tym, z punktu widzenia książki i czytelnictwa, istotnym 
dniu. Z tej okazji odbyło się poetyckie spotkanie w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki dla dzieci. 

Na spotkaniu omówiliśmy kocią poezję Marcina Brykczyńskiego 
pt. „Kot ty jesteś?”, przybliżyliśmy sobie pojęcie poezji i porówna-
liśmy poezję z prozą szukając między nimi różnic. Kocie wierszyki 
i cudowne ilustracje z książki poety Brykczyńskiego skłoniły nas 
do kocich wariacji plastycznych. Zabawa pod hasłem „wkompo-
nuj kota” zaowocowała niezwykle pomysłowymi pracami, a ca-
łości dopełniło poszukiwanie rymów, dzięki którym poezja dla 
dzieci jest tak barwna, wesoła i melodyjna. W końcu nie każdy 
czuje, gdy się mu rymuje... A nasi DeKaKowicze ze świetlicy Szko-
ły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie już 
czują. Dziękujemy za owocne spotkania!

Promocja książki Stanisława 
Kubali

25 marca w naszej bibliotece odbyła się promocja książki Stani-
sława Kubali „Z wiarą i nadzieją w szeregu. Wspomnienia 1939–
1947”. Dwutomowa publikacja wydana przez Muzeum Pamięci 
Sybiru w Białymstoku to naznaczona okrucieństwem sowiec-
kich represji podróż przez wojenne i powojenne lata, stanowią-
ca kontynuację cyklu wydawniczego „Wspomnienia i relacje”. 
W książce wyraźny jest także akcent naszego miasta – ojcem 
autora był Józef Kubala – przedwojenny kierownik szkoły po-
wszechnej w Wasilkowie, który w 1940 roku został zamordowa-
ny w Katyniu. 

Na spotkaniu gościliśmy historyków, redaktorów książki z Mu-
zeum Pamięci Sybiru dr Sylwię Szarejko i dra Tomasza Danilec-
kiego, potomków Stanisława Kubali – córkę Annę Kulbacką oraz 
syna Józefa Andrzeja Kubalę, prezesa Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Wasilkowskiej Antoniego Pełkowskiego. Gości powitał Bur-
mistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz wraz z Dyrektor biblioteki 
Elżbietą Kisło. Rozmowę z gośćmi poprowadził Dominik Soło-
wiej. 

Wśród zgromadzonej publiczności gościli m.in. reprezentanci 
Związku Sybiraków Oddziału Białostockiego wraz z Wicepreze-
sem Zarządu Jerzym Bołtuciem, przedstawiciele Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, dyrektorzy, nauczyciele i mło-
dzież z wasilkowskich szkół oraz mieszkańcy. 

Podczas rozmowy przewinęło się bardzo wiele wspomnień, tak-
że tych trudnych i dramatycznych, które jednocześnie są bez-
cennym źródłem historii. Nie zabrakło wspomnień z Wasilkowa 
przywołanych przez Pana Mieczysława Dąbrowskiego, dawnego 
znajomego nieżyjącego już Stanisława Kubali, który we własnej 
pamięci ma wydarzenia przedstawione w książce. Wydźwięk 
historii i wspomnień usłyszanych na spotkaniu oraz tych zawar-
tych w książce z pewnością pozostanie z nami na długo. Publi-
kacja „Z wiarą i nadzieją w szeregu. Wspomnienia 1939–1947” już 
niebawem dostępna będzie w naszej bibliotece. 

Organizatorzy spotkania: Burmistrz Wasilkowa, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wasilkowie, Muzeum Pamięci Sybiru, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi w Wasilkowskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Fot. MBP w Wasilkowie

Promocja książki S.Kubali.  
Fot. MBP w Wasilkowie



W piątek 11 lutego bieżącego roku w Miej-

skim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie 

odbył się wernisaż wystawy  „Wełną Utka-

ne” oraz spotkanie z autorką Lucyną Kędzier-

ską, która tworzy w Wasilkowie.

Na  wystawie prezentowane są kapy, dywa-

ny, makatki oraz przedmioty użytkowe (torby, 

poduszki, kosmetyczki). Ponadto na  wysta-

wie prezentowane są krosna oraz kołowrotek. 

Na  tkaninach dominują motywy związane 

z naturą oraz życiem na wsi. Pojawił się też cykl 

przedstawień związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia. Wystawę uzupełniała część mul-

timedialna prezentująca film o Pani Lucynie, 

który został zrealizowany przez Podlaski Insty-

tut Kultury w ramach powstania cyfrowej bazy 

Twórców Ludowych z Podlasia E-Tradycja.

Podczas rozmowy, w czasie której pani Lucyna 

tkała na krośnie odpowiadała zebranym o po-

czątkach swojej pracy. W Wasilkowie mieszka 

od 1985 roku, tu prowadzi swoją pracownię 

Utkane Wełną przy ul. Konopnickiej. Pochodzi 

z rodziny tkaczek, gdzie zajmowała się tym jej 

babcia i matka. Swoje prace sprzedaje do róż-

nych miejsc, wiele z nich trafia do Japonii, gdzie 

cieszą się uznaniem odbiorców. Zebrani mogli 

się dowiedzieć ile czasu zajmuje stworzenie 

dywanu, gdzie można nabyć tkaniny oraz czy 

długo czeka się realizację zamówienia. Część 

pytań zadawała publiczność, na które Pani Lu-

cyna odpowiadała bardzo chętnie. Uczestnicy 

dowiedzieli się również, jak to się stało, że wzór 

tkaczki z  Wasilkowa znalazł na  największym 

muralu ludowym w Polsce („Tkana opowieść” 

przy ulicy Radzymińskiej w Białymstokiem”).

Miłym akcentem spotkania była obecność 

uczennic Pani Lucyny, które również dzieliły 

się swoim doświadczeniem oraz wrażeniami 

z odbytej nauki w pracowni Utkane Wełną.

Po  rozmowie dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Animacji Kultury – Karol Świetlicki złożył go-

rące podziękowania autorce za  udostępnie-

nie wystawy oraz spotkanie z mieszkańcami 

i gośćmi gminy Wasilków. Po części oficjalnej 

zebrani oglądali prace oraz prowadzili indywi-

dualne rozmowy z artystką. Wiele osób zosta-

wiło wpis w książce pamiątkowej wystawy. Był 

to wieczór, który na długo zapadnie w pamięci 

jego uczestnikom.

Wystawę „Wełną utkane” można było oglądać 

przez dwa tygodnie w Miejskim Ośrodku Ani-

macji Kultury w Wasilkowie przy ul. Żurawiej 13 

w godzinach pracy ośrodka. 

Lucyna Kędzierska – tkactwem ludowym (tzw. 

dwuosnowowym) zajmuje się od dzieciństwa. 

Jej praca jest efektem kontynuacji wielolet-

niej rodzinnej tradycji zapoczątkowanej przez 

jej babcię. Tkaniny wykonuje ręcznie na tzw. 

krosnach z  naturalnej wełny owczej. Proces 

tworzenia tkaniny jest od początku do końca 

wykonywany samodzielnie, począwszy od po-

zyskania materiału, przerobienie go na nić weł-

nianą, projektu wzoru oraz wytkania pracy. 

Wzory umieszczane na tkaninach są najczę-

ściej zaczerpnięte z otoczenia, gospodarstwa 

domowego, niekiedy przedstawiają dawne 

tradycje i obrzędy ludowe. Wzór z jej tkaniny 

został umieszczony na  największym muralu 

o tematyce ludowym w Polsce pt. „Tkana opo-

wieść”. Można go zobaczyć w  Białymstoku 

przy ulicy Radzymińskiej. Pani Lucyna prowa-

dzi swoją pracownię w Wasilkowie. Znajduje się 

ona przy ulicy Konopnickiej. Tkaniny spod ręki 

wasilkowskiej artystki trafiają do odbiorów in-

dywidualnych i instytucji z całego świata.

P.W.

Tkana opowieść Lucyny Kędzierskiej
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Wasilków dyskutuje o filmach  
– klasyka kina w MOAK-u

Od grudnia w Miejskim Ośrodku Animacji 

Kultury w Wasilkowie swoją działalność roz-

począł Dyskusyjny Klub Filmowy. Podczas 

spotkań oglądane były filmy w  schema-

cie prelekcja – projekcja – dyskusja. Grupa 

ma strukturę nieformalną i otwartą (nie trze-

ba być członkiem Klubu, by przyjść do nie-

go. Repertuar jest ustalany przez uczestni-

ków spotkań w oparciu o hasło przewodnie 

miesiąca.

Do  tej pory odbyło się sześć pokazów pod 

hasłami Klasyka Polskiej Komedii (Poszukiwa-

ny, poszukiwana), Fantastyczna noc filmo-

wa w  Śródziemnemu (noc filmowa z  trylo-

gią Władca Pierścieni), Pastelowy świat filmu 

(Edward Nożycoręki), Nieoczywisty miesiąc 

miłości (Fortepian) oraz Miesiąc z Szaleńcem 

(Podziemny Krąg) i  Miesiąc Tajemnic (Wy-

spa Tajemnic). Pokazy odbywają się w każdy 

pierwszy piątek miesiąca. W przyszłości poza 

spotkaniami filmowymi, których mamy nadzie-

je będzie więcej w planie jest zapraszanie gości 

ze świata kina, organizowanie wspólnych wy-

jazdów, warsztatów i festiwali.

Dyskusyjne Kluby Filmowe to zrzeszenia miło-

śników sztuki filmowej, którzy chcą pogłębiać 

wiedzę na  jej temat oraz ją popularyzować. 

Działają w całej Polsce. Głównym sposobem 

ich działań są projekcje filmów o wysokich wa-

lorach artystycznych. Grupy te często uzupeł-

niają projekcje o prelekcje, dyskusje, spotkania 

z twórcami, publikacje. Zapraszamy na spotka-

nia. Udział nich jest bezpłatny. Wszelkie infor-

macje o  projekcjach znajdziecie na  stronie 

moakwasilkow.pl oraz FB Miejskiego Ośrodka 

Animacji Kultury w Wasilkowie.

P.W.

W listopadzie zeszłego roku do Wasil-
kowa zawitała sztuka teatralna. W Miej-
skim Ośrodku Animacji Kultury w Wasil-
kowie odbył się pokaz monodramu pt. 
„Król i Błazen” w wykonaniu Walnego 
Teatru.
Sztuka przedstawiała rozmowę tytuło-
wych postaci Króla i Błazna, która toczy 
się w obliczu śmierci królowej. Bohaterzy 
symbolicznie zmieniają się rolami, by móc 
powiedzieć to, czego im wcześniej nie 
wypadało powiedzieć. Jak się okazuje 

za wszystkie sznurki pociągała królowa, 
która nawet w obliczu śmierci ma wpływ 
na rozwój wydarzeń, te zaś kończą się tra-
gicznie – śmiercią Błazna.
Spektakl jest inspirowany dramatem 
Michela de Ghalderode „Eskurial” oraz 
fragmentami „Króla Leara” Szekspira. 
Niepowtarzalny klimat spektaklu bu-
dowała muzyka grana na żywo przez 
Witolda Brodę – znanego skrzypka, ba-
dacza tradycji ludowej oraz lidera Kapeli 
Brodów.

W spektaklu wykorzystano lalki wodne, 
które są niepowtarzalne w skali świata. 
Tworzy je autor spektaklu Adam Walny, 
który otworzył Instytut Teatru Przedmio-
tu znajdujący się na Podlasiu we wsi Po-
liczna.
Ważną rolę odegrała scenografia, któ-
rą tworzyła otwarta trumna mieszczącą 
w sobie królową poruszająca postaciami 
Króla i Błazna.  Wasilków był jedną z sze-
ściu miejscowości z całej Polski, w których 
wystawiono tę sztukę. Spektakl zrealizo-
wano w ramach programu OFF POLSKA 
Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego 
realizowanego ze środków Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

P.W.

TEATR OFF W MOAK-U
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W piątek 11 marca w Miejskim Ośrodku 

Animacji Kultury w  Wasilkowie odbył 

się pokaz filmów krótkometrażowych, które 

brały udział w festiwalu Filmowe Podlasie Ata-

kuje. Pokaz odbył się dzięki współpracy Dys-

kusyjnego Klub Filmowego GAG działającego 

w Białostockim Ośrodku Kultury oraz Miejskie-

go Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

Podczas projekcji widzowie zobaczyli 10 pro-

dukcji stworzonych przez artystów związanych 

z Podlasiem. Zaprezentowano filmy, animacje 

oraz teledyski. Wśród nich znalazły się mini fa-

buły i dokumenty.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja wygłoszona 

przez Monikę Piskurewicz – pracownicę dzia-

łu filmowego Białostockiego Ośrodka Kultury. 

Przedstawiła ona informacje o festiwalu oraz 

filmach, które były wyświetlane. Podczas spo-

tkania zbierano również środki na pomoc Ukra-

inie. Pokaz filmów z festiwalu Filmowe Podlasie 

Atakuje w Wasilkowie odbył się po raz drugi.

Dzięki nawiązanej współpracy planowane są 

w gminie Wasilków kolejne filmowe przedsię-

wzięcia. Kolejne z nich to pokaz krótkometra-

żowych filmów ukraińskich o których przeczy-

tacie w oddzielnym artykule.

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! to jedna z naj-

bardziej rozpoznawalnych akcji promujących 

kino niezależne, a zarazem platforma filmu au-

torskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego 

i eksperymentalnego. Wśród twórców są po-

eci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych 

i filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy 

kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jed-

ni dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są 

na ogólnopolskich festiwalach. Akcja narodzi-

ła się w Białymstoku i na Podlasiu – w miejscu 

styku wielu kultur i religii, krainy artystów, żu-

brów, dziewiczej przyrody i jedynego w swoim 

rodzaju potencjału, którego ujście znajduje wy-

raz w oryginalnych działaniach twórczych. Każ-

dego roku premierowa prezentacja nowego 

materiału ma miejsce w Białostockim Ośrodku 

Kultury /Kino Forum, a następnie rusza w Pol-

skę i świat! P.W.

W czwartek 17 marca 2022 roku w Miej-

skim Ośrodku Animacji Kultury w Wa-

silkowie odbył się pokaz ukraińskich filmów 

krótkometrażowych, które brały udział   Mię-

dzynarodowym Festiwalem Filmów Krótko-

metrażowych ŻUBROFFKA.

Na  miejscu znajdowała się puszka Polskie-

go Czerwonego Krzyża, do której uczestnicy 

mogli wrzucać datki przeznaczone na pomoc 

mieszkańcom ogarniętej wojną Ukrainy.  Pod-

czas pokazu wyświetlono cztery filmy zrealizo-

wane w różnej konwencji i tematyce (fabuła, 

animacja). Pokaz odbył się w ramach szerszej 

akcji ŻUBROFFKA /Pomagamy Ukrainie!

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkome-

trażowych ŻUBROFFKA ewoluował z małej ka-

meralnej imprezy do największego filmowego 

wydarzenia w północno-wschodniej Polsce, 

jest imprezą otwartą i bez granic, szanującą 

odmienność i  różnorodność, jest miejscem 

spotkań twórców otwartych, z poczuciem hu-

moru oraz ceniących naturę i jej wytwory.

Pokazy filmów z głoszonych do konkursu od-

bywają się co roku na początku grudnia w Ki-

nie Forum. 

Więcej o festiwalu na stronie: 

www.zubroffka.pl

P.W.

Filmowe Podlasie 
zaatakowało Wasilków!

ŻUBROFFKA w Wasilkowie 
wspiera Ukrainę
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Po raz pierwszy w historii wasilkowskiego samorządu zo-
stały przyznane Nagrody Artystyczne Burmistrza Wasil-
kowa 2021

W grudniu zeszłego roku w Szkole Podstawowej im. Króla 
Zygmunta Augusta w Wasilkowie odbyła się uroczysta 

gala wieńcząca obchody 455. rocznicy nadania praw miejskich 
Miastu Wasilków, podczas której zostały przyznane nagrody ar-
tystyczne osobom, które poprzez swoją twórczość w sposób 
szczególny przysłużyły się do wzbogacenia artystycznego i kul-
turalnego oblicza WasilkowaWyrażając uznanie dla dotychczaso-
wych osiągnięć Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyznał 
Nagrody Artystyczne 2021 następującym osobom: 

Wyrażając uznanie dla dotychczasowych osiągnięć Burmistrz 
Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyznał Nagrody Artystyczne 
2021 następującym osobom: 
1. Zuzanna Sosnowska – wybitna i światowej sławy wiolon-
czelistka, laureatka wielu nagród muzycznych na polskiej i mię-
dzynarodowej scenie;
Od  lat obserwujemy jej złożoną z  samych sukcesów karierę. 
Na  Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w  Poznaniu, 
który odbył się  26.10.2021 r. nasza utalentowana wasilkowianka 
została laureatką 1 nagrody ex aequo, a w lutym br. na Między-
narodowym Konkursie Muzycznym im.  Agustin Aponte na Te-
neryfie  została uhonorowana II. nagrodą (I. nagrody nie przy-
znano) w kategorii: altówka, wiolonczela i kontrabas.
2. Adam Wolański – wieloletni dyrygent Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej w Wasilkowie, która w tym roku obchodzi swój 20. 
Jubileusz.
Twórca „Hejnału Wasilkowa”. Uwielbiany przez dzieci i młodzież 
w całym Wasilkowie nauczyciel muzyki. W wyjątkowy sposób 
angażuje młodych wasilkowian i zaraża ich miłością do muzyki, 
szlifuje młode talenty. Pan Adam wraz z orkiestrą integruje śro-
dowisko lokalne i aktywnie uczestniczy niemal we wszystkich 
wydarzeniach gminnych.

O przyznanie nagrody artystycznej Panu Adamowi wniosko-
wał dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.
3. Dariusz Hajdukiewicz – pomysłodawca i dyrektor Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wa-
silkowie, który organizuje już od 17 lat w kościele NMP Matki 
Miłosierdzia.
To właśnie dzięki niemu od 2005 r. w każdą niedzielę września 
mieszkańcy Wasilkowa i nie tylko mają możliwość wysłuchać 
przepięknego brzmienia instrumentów i twórczości muzyków, 
chórów i orkiestr z całego świata. Festiwal ma zasięg ogólno-
polski i międzynarodowy i bardzo mocno wpisał się w kulturę 
Wasilkowa.  Zwany jest też przez niektórych „lokalną artystyczną 
marką Wasilkowa”. O przyznanie nagrody artystycznej Panu Da-
riuszowi wnioskowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkow-
skiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego.
4. Piotr Kotyński – wasilkowianin od urodzenia, a od ponad 
20 lat tworzy nieszablonowe prace plastyczne o wyjątkowych 
walorach artystycznych. Wykonuje obrazy oraz przestrzenne 
obiekty artystyczne wykorzystując zapałki, naturalne produkty 
typu kasza makaron, mak, a także kamyki czy szyszki.
W jego twórczości dominują motywy sakralne, literackie, portre-
ty, pejzaże itp. Mieszkańcy Wasilkowa mogli podziwiać jego pra-
ce m.in. na wystawie zorganizowanej przez MOAK w Wasilkowie.
O przyznanie nagrody artystycznej Panu Dariuszowi wniosko-
wała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie. 
5. Michał Bernard Kamecki – młody wybitnie utalentowany 
fortepianista mieszkający z rodziną w Wasilkowie.
Na fortepianie gra od 5 lat uczęszczając do szkoły muzycznej 
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. Pomimo wieku – 
ma zaledwie 10 lat, Michał zdobył już wiele laurów w licznych 
konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim jak 
i lokalnym.
W styczniu 2021 r. Michał zajął I miejsce w II Międzynarodowym 
Konkursie młodych pianistów „Lviv Kawai Christmas 2020”.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym osobom! Nagrody zosta-
ły przyznane na mocy uchwały nr XXXIX/350/21Rady Miejskiej 
w Wasilkowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia na-
grody Burmistrza Wasilkowa w zakresie twórczości artystycznej..

Źródło: UM w Wasilkowie

Nagrody Artystyczne  
Burmistrza Wasilkowa 2021
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Burmistrz Wasilkowa wyróżnił najlepszych uczniów 
w  gminie. Młodzieży, która może pochwalić się 
największymi osiągnięciami w  roku szkolnym 
2020/2021 wręczył stypendia sportowe, naukowe 
i artystyczne.

9 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacła-
wa Rabczyńskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypen-
diów uczniom z naszej Gminy. Zostało przyznanych 43 sty-
pendiów: 8 artystycznych, 5 naukowych i 30 sportowych. 
Pod spodem lista wyróżnionych uczniów.

Stypendia Artystyczne przyznano:
Agata Daniłowicz,, Marcel Roszkowski, Julia Snitkowska, 
Wiktoria Martyna Jakoniuk, Amelia Litwin, Weronika Kosiń-
ska, Aleksandra Naumowicz, Jowita Iskrzak. 

Stypendia Naukowe przyznano: 
Igor Demianiuk, Kacper Omieliańczyk, Mateusz Sokólski, 
Dominika Kitlas, Maja Kraszyńska.

Stypendia Sportowe przyznano:
Miłosz Chadukiewicz, Zuzanna Marecka, Juliusz Trochim-
czuk, Adrianna Staniewicz, Jan Chadukiewicz, Aneta Bog-
danowicz, Wiktoria Żukowska, Krystian Kuźma, Kinga Mię-
kiszewska, Krzysztof Wojtacha, Ewa Kwiatkowska, Krzysztof 
Mądry, Ada Franciszkowicz, Dawid Zwolski, Katarzyna Ra-
decka, Gabriela Gauza, Pola Anna Woroszyło, Zuzanna 
Łopato, Marcel Kalinowski, Wiktoria Czausz, Maria Gauza, 
Gabriela Gaińska, Przemysław Karłowicz, Mateusz Zwolski, 
Dominika Radziszewska, Martyna Ignatowicz, Maja Dłużew-
ska, Martyna Rogalska, Maria Łapińska, Kamil Szpakowski

Uroczystość stypendialna została zwieńczona pięknym 
koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej w  Wasilkowie 
pod batutą Adama Wolańskiego.

„W roku 2021 stypendia zostały zwiększone w stosunku 
do roku ubiegłego – mówił Burmistrz – Stypendia są inwe-
stycją w rozwój naszego samorządu. Jestem przekonany, że 
Wy młodzi jesteście naszą przyszłością i będziecie stanowili 
o sile samorządu jako wspólnoty. Gratuluję serdecznie sty-
pendystom, jak i również ich rodzicom oraz nauczycielom, 
ponieważ zdobyte osiągnięcia niejednokrotnie są efektem 
wspólnej pracy i działania.” 

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów

Źródło i fot. UM w Wasilkowie

Stypendyści nagród artystycznych, naukowych 
i sportowych z Gminy Wasilków
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Uroczystość rozpoczęła wspaniała inscenizacja aktu nadania 
praw miejskich oraz herbu Wasilkowa. Zgromadzeni przed 

budynkiem szkoły goście i mieszkańcy byli świadkami nieco-
dziennych scen z udziałem husarii i wystrzałami armaty. Naj-
młodsi bardzo chętnie robili zdjęcia z dumnie wyglądającymi 
husarzami na pięknych koniach. Uczestnicy inscenizacji w dal-
szej kolejności przeszli do budynku szkoły, gdzie rozpoczęła się 
uroczysta gala, podczas której Burmistrz przywitał przybyłych 
gości i mieszkańców, a następnie przedstawił zarys historyczny 
Miasta Wasilków. 
– Jest to święto całego samorządu i całej społeczności Miasta 
i Gminy Wasilków, któremu życzę kolejnych 455. lat dalszego roz-
woju – mówił Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz – życzę 
wzajemnego dialogu i wzajemnego zrozumienia. Są to rzeczy 
najważniejsze, które budują nas jako społeczność, że chcemy 
rozmawiać z drugim człowiekiem, że chcemy Go słuchać, że Go 
szanujemy i poprzez rozmowę dochodzimy do wspólnych roz-
wiązań. Uważam, że mamy w Wasilkowie fantastycznych Miesz-
kańców, z którymi można osiągnąć wszystko.
W  dalszej kolejności głos zajął składając najlepsze życzenia 
wszystkim wasilkowianom poseł na Sejm RP Paweł Krutul oraz 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław 

Dębski. Część artystyczną rozpoczęła prezentacja znanego w ca-
łej Polsce filmu promocyjnego „Piosenka wasilkowska” oraz ma-
king of „Piosenka wasilkowska. Jak powstała?” reżyserii Krzysztofa 
Kiziewicza oraz Radovana Lee. Film wzbudził duży entuzjazm 
na  sali również dlatego, gdyż główną postacią występująca 
w nim jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wa-
silkowie Karol Świetlicki, który miał przyjemność jednocześnie 
prowadzić galę. Podczas wydarzenia wybrzmiał po raz pierw-
szy publicznie „Hejnał wasilkowski”, który Rada Miejska w Wa-
silkowie przyjęła uchwałą na sesji 10 grudnia br. Jego autorem 
jest dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wasilkowie Adam 
Wolański. Hejnał będzie rozbrzmiewał codziennie w przestrzeni 
publicznej. Po raz pierwszy w historii wasilkowskiego samorządu 
zostały również przyznane przez Burmistrza Wasilkowa Nagrody 
Artystyczne osobom, które poprzez swoją twórczość w sposób 
szczególny przysłużyły się do wzbogacenia artystycznego i kul-
turalnego oblicza Wasilkowa. Uczestnicy gali z ogromną przy-
jemnością wysłuchali koncertu naszej cudownej i niezastąpionej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wasilkowie oraz obejrzeli wy-
stęp mażoretek STARS. 

Źródło: UM w Wasilkowie, zdjęcia: M.Właszek, J. Skowrońska

455-lecie Wasilkowa
W grudniu 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie odbyła 
się uroczysta gala wieńcząca obchody 455. rocznicy nadania praw miejskich Miastu Wasilków. 
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Ponad 2000 mieszkańców Wasilkowa może korzystać z profitów jakie 

daje Karta Wasilkowianina. Dzięki Karcie mieszkańcy mogą obecnie ko-

rzystać m.in. z darmowych zajęć Zumby, które są organizowane w siedzi-

bie MOAKu. Posiadaczom Karty Gmina Wasilków dotuje kwotą 400,00 zł 

miesięcznie, każde dziecko objęte opieką żłobkową, które spełnia okre-

ślone kryteria. Legitymujący się Kartą może liczyć na zniżkę przy zaku-

pie autobusowego biletu okresowego BKM (15 zł lub 30 zł miesięcznie 

w zależności czy bilet jest ulgowy czy normalny). 

Partnerzy Karty Wasilkowianina zapewniają również bonifikaty na swoje 

produkty i usługi. Są to:

 Wakestok (zalew w Wasilkowie): bonifikata w wysokości 20% na wy-

kupienie sesji na wyciągach do wakeboardingu oraz wypożyczenie deski 

SUP, 10% na wypożyczenie roweru wodnego;

 Centrum Turystyczno – Pielgrzymkowe przy Świętej Wodzie: boni-

fikata w wysokości 5% na organizację imprez okolicznościowych (z wyłą-

czeniem przyjęć komunijnych) w „Restauracji Siódme Niebo”;

 Jard Dziemian i Wspólnicy Sp. j.: bonifikata na usługi hotelowe, usłu-

gi gastronomiczne w obiektach firmy JARD, zakupy w sklepach Swojak, 

płatne usługi medyczne w Podlaskim Centrum Medycznym. Rabat nie 

sumuje się z innymi bonifikatami udzielanymi przez firmę JARD;

 Unicell Poland: bonifikata w wysokości 7% na zakupy w sklepie sta-

cjonarnym przy ul. Supraślskiej 25 w Wasilkowie. Upust nie dotyczy za-

kupów dokonywanych w sklepie internetowym;

 Maratony Kresowe: upust w wysokości 30 zł na starty w zawodach

 Casablanca Catering: bonifikata w wysokości 5% na kartę menu 

(z wyłączeniem papierosów) w „Restauracji Folwark Nadawki”, ul. Nadaw-

ki 23, Wasilków;

 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie: bonifikata w wy-

sokości 50% na zakup biletu spacerowego i na zwiedzanie ekspozycji 

z przewodnikiem oraz zniżka na zajęcia o charakterze edukacyjnym;

 ITS Projekt Beata Łukaszuk: bonifikata w wysokości 10% na usługi 

projektowe (projekty instalacji sanitarnych),

 Silver Fox Agencja Reklamowa: bonifikata w wysokości 10% na usłu-

gi wykonywane w firmie: projekty graficzne, tworzenie stron interne-

towych, obsługę mediów społecznościowych oraz kampanii reklamo-

wych, a także produkcję filmów reklamowych,

 Damian Dąbrowski Construction and Services: bonifikata w wyso-

kości 10% na usługi glazurnicze: układanie płytek w pomieszczeniach 

mieszkalnych i usługowych, na schodach oraz tarasach, a także kom-

pleksowe remonty łazienek,

 Jurajski Park Dinozaurów: bonifikata w wysokości 10% na zakup bi-

letu uprawniającego do zwiedzania stref tematycznych w Parku: ścieżki 

tematycznej z dinozaurami, a także farmy grzybów i owadów.

 Stacja Paddington Szkoła Języków Obcych: bonifikata w wysoko-

ści 5% na naukę języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego 

i chińskiego, przy płatności z góry za cały rok zajęć.

 Igle_Seriws: bonifikata w wysokości 10% na usługi w zakresie mon-

tażu, serwisu i napraw klimatyzacji, pomp ciepła i instalacji fotowolta-

icznych.

 New York Pizza Department: bonifikata w wysokości 10% na każde 

zamówienie realizowane w lokalu jak i na dowóz. Bonifikata nie obejmuje 

napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

 Darel: bonifikata w wysokości 15% na usługi związane z naprawą, kon-

serwację oraz modernizację instalacji elektrycznych. Dodatkowo Partner 

zobowiązał się do BEZPŁATNEGO wsparcia telefonicznego w przypad-

ku awarii instalacji elektrycznej i pomoc doraźną w przypadku PILNYCH 

awarii instalacjii elektrycznej. 

 Akademia Sportu „Atleta” Wasilków: bonifikata w wysokości 30% 

na zajęcia sportowe.

 Świat Masaży: bonifikata w wysokości 10% nawszystkie świadczone 

przez studio usługi

 Kuvings Polska: bonifikata w wysokości 10% na wyciskarki do soków

 Todler: bonifikata 10% na cały asortyment

Więcej o szczegółach Karty i jej Partnerach znajduje się na www.karta-

wasilkowianina.pl

Karta Wasilkowianina
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Wyższa jakość komunikacji  
dzięki nowoczesnej cyfrowej platformie konsultacyjnej

Platforma powstanie w ramach projek-
tu „e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają 

moc!” realizowanego w Wasilkowie oraz 
Augustowie przez Fundację SocLab.

Podczas webinarium zorganizowanym 
przez SocLab mieliśmy możliwość zoba-
czyć przykłady zastosowania narzędzia w 
kilku europejskich miastach. Wraz z samo-
rządowcami z całej Polski i Europy rozma-
wialiśmy o możliwościach, jakie dają nam 
nowoczesne technologie, aby budować 
społeczeństwo obywatelskie.

Wasilków reprezentował burmistrz Wasil-
kowa Adrian Łuckiewicz, wiceburmistrz 
Dominika Jocz-Lenkiewicz, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Wasilko-

wie Janusz Kozłowski oraz radny Łukasz 
Bojanowski, a także dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie 
Karol Świetlicki oraz pracownicy Urzędu. 
„Jestem przekonany, że posiadając dostęp 
do technologii informatycznych można 
zrealizować wiele korzystnych zarówno 
dla samorządów jak i mieszkańców pro-
jektów. To jest przyszłość samorządów, 
ale też i społeczeństwa obywatelskiego, 
które my samorządy budujemy – mówi 
Burmistrz Wasilkowa - Dostrzegam w 
platformie CitizenLab nową jakość w ko-
munikacji z mieszkańcami. Bardzo zależy 
mi na tym, aby poznać głos mieszkańców, 
aby dać im możliwość wypowiedzenia 
się, czy zagłosowania. Myślę, że miesz-
kańcy tego oczekują i potrzebują. 

W gminie Wasilków prowadzimy szereg 
inwestycji drogowych, infrastruktural-
nych, związanych z oświetleniem, budo-
wą chodników, parkingów itp. Uspraw-
niamy komunikację, dbamy o lepszy 
standard edukacji i wyższy poziom kul-
tury. Wspieramy naszych mieszkańców 
realizując różnorakie programy, żeby za-
pewnić naszym mieszkańcom lepszy po-
ziom życia i wyższy standard dobrobytu. 

Bardzo cieszę się, że budujemy platformę 
konsultacyjną, w której pokładam olbrzy-
mie nadzieje, że pozwoli nam jeszcze le-
piej dostosować realizowane przez nas 
zadania do potrzeb naszych mieszkań-
ców. Ufam też, że mieszkańcy będą ak-
tywnie korzystać z platformy, aby zgłosić 
nam swoje pomysły na rozwój osiedla, 
sołectwa czy też całej gminy. Mamy w 
gminie Wasilków fantastycznych miesz-
kańców, którzy angażują się bardzo moc-
no w życie samorządu, którym zależy na 
współpracy i którzy często mają do prze-
kazania ciekawe pomysły i rozwiązania”. 

Według szerokiego grona ekspertów z 
międzynarodowej organizacji People Po-
wered to jedna z najlepszych platform do 
komunikacji z mieszkańcami na świecie – 
w tegorocznym rankingu uplasowała się 
na drugim miejscu! 

Projekt finansowany przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię z Funduszy EOG i 
Funduszy Norweskich w ramach Progra-
mu Aktywni Obywatele - Fundusz Regio-
nalny.

Urząd Miejski w Wasilkowie

Wasilków wdraża nowoczesną cyfrową platformę konsultacyjną, która da mieszkańcom możli‑
wość wypowiedzenia się lub zagłosowania na realizowane przez Gminę projekty, a także zgła‑
szania własnych pomysłów. 
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Najkrótszy z wariantów (wariant 13 – 
ok. 7km) zakłada puszczenie obwod-

nicy tunelem pod tzw. Trasą Generalską 
w Białymstoku. Wariant ten nie ingerował-
by w Gminę Wasilków. Mierzący ok. 16 km 
wariant nr 6 obwodnicy miałby prowa-
dzić  m.in. przy Sochoniach. Najdłuższy 
wariant nr 12 (ok. 22 km) miałby przecho-
dzić m.in. obok Wólki Przedmieście.

Obecnie warianty te będą analizowane 
przez PKP PLK pod kątem rozwiązań tech-
nicznych, środowiskowych i ekonomicz-
nych. Wybór najkorzystniejszego warian-
tu zaplanowany jest na II kwartał 2022r., 
a prace budowlane zaplanowano na lata 
2027–2030.

UM w Wasilkowie

Północna obwodnica kolejowa Białegostoku

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają 
obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, moż-
na składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji pa-
pierowej, za pośrednictwem Urzędu.

TERMINY:
deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 
2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źró-
dła ogrzewania deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomio-
nych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Formularze dostępne są na stronie:  
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-
-budynkow

UM w Wasilkowie

Deklaracja źródła ciepła 
dla właścicieli i zarządców 
budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych

W grudniu zeszłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały, że do dalszej analizy przeszły trzy warianty 
budowy północnej obwodnicy kolejowej Białegostoku.



Przełom roku to okazja do tego, by podsumować to, 
co było i przybliżyć mieszkańcom, co czeka nas w 2022 
roku. Jakie były najważniejsze działania w minionym 
roku?
Jesteśmy na finiszu inwestycji „Przebudowa z rozbudową Przed-
szkola Słonecznego w Wasilkowie” – jak dotychczas to najwięk-
sza inwestycja tej kadencji. W znaczący sposób podniesiemy 
standard wychowania przedszkolnego oraz warunki pobytu 
uczęszczającym tam dzieciom To była długo wyczekiwana in-
westycja przez całą społeczność miasta i gminy Wasilków oraz 
niezbędna z racji na dobrą demografię i dużą liczbę urodzeń, 
a także dużą liczbę osób osiedlających się w gminie.

Poprzedni rok to także szereg prac nad zagadnieniami, które 
mają charakter długofalowy i wymagają szeregu przygotowań. 
Pracowaliśmy nad koncepcją i dokumentacją zalewu w Wasilko-

wie, aktualnie trwa rozbiórka rozbiórki pomostów, aby zapewnić 
bezpieczeństwo tego miejsca oraz zadbać o jego walory wizu-
alne. Przez cały ubiegły rok pracowaliśmy też nad stworzeniem 
koncepcji szlaków rowerowych i uzgodnieniem ich przebiegu. 
Stworzyliśmy dokumentację na dom seniora, która umożliwia 
aplikowanie o środki zewnętrzne.

Wprowadziliśmy samorządowe becikowe – najwyższe w wo-
jewództwie podlaskim, aby wspierać osoby które decydują się 
na założenie rodziny. Jestem przekonany, że to inwestycja w lu-
dzi, a taka zawsze się opłaci.

Jestem szczęśliwy z tego, co wypracowaliśmy w obszarze ko-
munikacji publicznej na terenie miasta i gminy. Zrealizowaliśmy 
w ten sposób mój postulat dotyczący polepszenia jakości trans-
portu zbiorowego. Od wielu lat dostrzegałem, że nie ma bezpo-
średniego połączenia miasta z innymi miejscowościami gminy – 
przykładowo mieszkaniec Jurowiec, aby dojechać komunikacją 
do Wasilkowa, musiał jechać przez Białystok. Poza istniejącymi 
liniami wewnętrznymi W1 i W2 pojawiła się linia W3. Linia 102 
została przedłużona do ronda przy ul. Białostockiej, linia 108 zaś 
została doprowadzona do pętli przy ul. Żwirowej. Powstała też 
zupełnie nowa linia 122. Wszystkie cztery linie łączą także Wa-
silków z Białymstokiem i umożliwiają alternatywne sposoby do-
jazdu na tej strasie. Powstała także linia 132.

W minionym roku odnotowaliśmy liczne sukcesy gminy 
Wasilków w wielu konkursach i rankingach. Czy może 
Pan przybliżyć czytelnikom te osiągnięcia?
Wszelkie konkursy, nagrody, rankingi dają perspektywę nowego 
spojrzenia na to, co już udało się wykonać oraz możliwość po-
równania z innymi samorządami. 

W 2021 roku pierwszą nagrodą było zdobycie trzeciego miejsca 
wśród wszystkich burmistrzów w Polsce według rankingu por-
talu portalsamorządowy.pl. To miłe wyróżnienie było – jak się 
okazało – wstępem do kolejnych nagród. I tak gmina Wasilków 
zajęła drugie miejsce w województwie podlaskim w rankingu 
„Gmina dobra do życia”. Spośród wszystkich 118 miast i gmin 
województwa podlaskiego zajęliśmy miejsce tuż za jego stolicą 
– Białymstokiem.

W 2021 roku otrzymaliśmy też ważną ogólnopolską nagrodę In-
nowatora Tygodnika „Wprost” za działania związane z optymali-
zacją dochodów gminy z loterią podatkową „Mieszkasz w gminie 
Wasilków? Wygrywasz!” na czele, a także Kartę Wasilkowianina 

„Tegoroczny budżet to najwięcej inwestycji 
w historii naszej gminy”
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i najwyższe w województwie samorządo-
we becikowe. W naszej loterii w ubiegłym 
roku wzięła udział rekordowa dotąd licz-
ba ponad 3100 osób. Te działania przekła-
dają się na nominalny wzrost dochodów 
własnych w postaci udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Od-
notowaliśmy wzrost z 20 mln 884 tys. zł 
w 2020 roku do ponad 27 mln 059 tys. zł 
w 2021 roku.

Na początku roku dotarła do nas kolej-
na dobra informacja – gmina Wasilków 
zajęła 5. miejsce w Rankingu Gmin Wo-
jewództwa Podlaskiego, sporządzonym 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej przy współpracy z Urzędem Staty-
stycznym w Białymstoku. Ranking wyło-
nił gminy wyróżniające się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Uwzględniono w  nim 115 gmin woje-
wództwa podlaskiego, z  wyłączeniem 
miast na prawach powiatu.

Zawsze podkreślam, że wszystkie osią-
gnięcia to efekt pracy zespołowej i wraz 
z całym moim zespołem czuję się dumny 
z tych wyników.

Czego możemy spodziewać się 
w tym roku?
Rok 2022 zapowiada się jako rok pełen 
trudności. Zmiany podatkowe uchwalo-
ne przez Sejm i Senat spowodują, że gmi-
na Wasilków uzyska – jak szacuje Związek 
Miast Polskich – o 6 mln 700 tys. zł mniej 
dochodów od kwoty którą mogłaby uzy-
skać bez wprowadzenia tych zmian.

Jest to olbrzymi cios w samodzielność fi-
nansową naszego samorządu, na który 
jesteśmy pozbawieni wpływu. Dodatko-

wo zmiany uchwalone na poziomie Sej-
mu i Senatu spowodują, że budżet gmi-
ny będzie szczuplejszy o ponad 17 mln 
rocznie – bo  tyle do  niego wpływało 
na świadczenie „500+”. Z racji na osłabie-
nie siły finansowej samorządów uważam, 
że przed nami rok najtrudniejszy i najbar-
dziej wymagający po roku 1989 i transfor-
macji ustrojowej.

Jak Pan podchodzi do tych proble-
mów?
Będzie bardzo trudno, ale zarówno ja, jak 
i moi współpracownicy lubimy wyzwa-
nia. Odważnie i śmiało patrzymy w przy-
szłość i pomimo tylu trudności przygoto-
waliśmy budżet, w którym mamy łącznie 
27,5 mln zł na inwestycje. Dlatego jeśli zre-
alizujemy nasze zamierzenia, będzie to re-
kordowy budżet inwestycyjny w historii 
naszej gminy.
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Na czym Panu szczególnie zależy?
Zależy mi na naszych mieszkańcach. Dla-
tego w kolejnych konkursach o środki ze-
wnętrzne będziemy aplikowali o m.in. ta-
kie inwestycje jak: przebudowa otoczenia 
zalewu, budowa domu kultury, stadion 
miejski, inkubator przedsiębiorczości, 
dom seniora, czy też świetlica w Socho-
niach. W tym roku mamy już pozyskane 
środki na  budowę świetlicy w  Osowi-
czach.

Marzy mi  się też, żeby przekonać Radę 
Miejską w Wasilkowie do potrzeby stwo-
rzenia parku miejskiego. Byłby to kolejny 
atrybut miejskości i szansa na stworzenie 
przestrzeni, w której mogliby i chcieliby 
przebywać mieszkańcy. A szansę otwiera 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego z 2012 roku stworzony na tzw. 
Starorzecze, czyli obszar między ulicami 
Kościelną, Łąkową, Grzybową i Błękitną.

Do  tej pory Rada Miejska nie wyrażała 
zgody na pozyskiwanie nowych gruntów, 
które by umożliwiły utworzenie takiego 
miejsca. Liczę, że w miarę upływu czasu 
dostrzegą taką potrzebę i uznają podob-
nie jak ja, że park miejski o powierzchni 2 
ha to byłoby coś fantastycznego. Wasil-
ków zasługuje na centrum z prawdziwe-
go zdarzenia w samym sercu gminy.

Czy poza tymi dużymi przedsię-
wzięciami w budżecie znalazły się 
jakieś mniejsze inicjatywy?
Patrząc przez pryzmat mojego dotych-
czasowego doświadczenia jako burmi-
strza, doceniam wartość znacznie mniej-
szych przedsięwzięć i  w  tegorocznym 

budżecie znalazło się ich wiele. Przykła-
dowo nowa wiata przystankowa potrafi 
sprawić mieszkańcom wielką radość, jak 
niedawno okazali to  mieszkańcy Doli-
ny Cisów. Małe projekty tworzą całość – 
tak jak chociażby zlokalizowane wzdłuż 
głównej ulicy skwery i  nowe nasadze-
nia. Każdego roku wykonujemy kolejne 
i mieszkańcy doceniają ten proces – Wa-
silków pięknieje z każdym rokiem. 

Jakie mniejsze, ale ważne projekty 
powstanie w tym roku?
Tak powstanie na  przykład szlak tury-
styczny stanowiący „Rowerową obwod-
nicę gminy Wasilków”, na bazie istnieją-
cego szlaku łączącego Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Wasilkowie z osiedlem 
Dolina Cisów.

Dalej ów szlak będzie przebiegał ulicą 
Nadawki, drogą serwisową wzdłuż dro-
gi krajowej na wysokości Sielachowskich, 
następnie będzie dochodził do miejsco-
wości Ponikła, dalej poprzez Rybniki, dro-
gę krajową na północ, a od miejscowości 
Wólka Przedmieście w kierunku sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej w Wasilkowie, 
potem do Studzianek, Dąbrówek i następ-
nie ulicą Supraślską ponownie poprowa-
dzi do Wasilkowa. Myśląc o miłośnikach 
grzybów, przygotowaliśmy dedykowany 
im szlak grzybiarski z wiatą w Ożynniku. 

Stałą potrzebą mieszkańców 
wszystkich gmin są nowe drogi. 
Co przewidziane jest w tym roku 
w obszarze rozwoju infrastruktu-
ry drogowej i jakie inne inwestycje 
przed nami?

Rok 2022 to czas, w którym będziemy kon-
tynuować tworzenie dokumentacji tech-
nicznych, które umożliwiają samą budo-
wę, ale i aplikowanie o środki zewnętrzne. 
Zamierzamy dokończyć dokumentację: 
ul.  Nadawki, ul.  Żurawiej, Dmowskiego 
i Supraślskiej w Wasilkowie, Niemeńskiej, 
Wileńskiej, Bagnowsiej i Brzozowej, Wa-
silkowskiej w Nowodworcach, Piaskowej, 
Krótkiej i Podgórnej w Dąbrówkach, Dę-
bowej, Zagórnej, Północnej w Jurowcach, 
ul. Transportowej w Sochoniach oraz Ko-
ścielnej i Podleśnej w Wasilkowie, a także 
Łąkowej i Nowej w Studziankach. Ponad-
to w tym roku przewidzieliśmy budowę 
ul. Błękitnej i Zakładowej. Czekamy rów-
nież na rozstrzygnięcie naboru z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg – złoży-
liśmy 12 wniosków na  dofinansowanie 
przebudowy bądź budowy kilkunastu 
różnych ulic.

Ponadto w budżecie uwzględniliśmy sze-
reg przedsięwzięć związanych z bezpie-
czeństwem, budowę chodnika na ulicy 
Jana Pawła II, co postulował jeszcze ŚP 
radny Kazimierz Hapoń, przebudowę 
chodnika przy ul.  Emilii Plater oraz wy-
mianę oświetlenia przy tej ulicy, o co za-
biegała mieszkanka p. Agnieszka Szóst-
ko, a także budowę zatoki przy ul. Polnej 
na wysokości szkoły.

Stawiamy również na aktywność naszych 
mieszkańców, dlatego też realizujemy bu-
dżet obywatelski w  rekordowej kwocie 
0,5 mln złotych, w ramach którego po-
wstanie: plaża „Nowy Gaj” w Wasilkowie, 
dwa tory bieżni lekkoatletycznej przy 
Szkole Podstawowej im. Zygmunta Au-
gusta, „Radosne podwórko” przy Szkole 
Podstawowej nr 1, oraz „Motyli skwer” – 
pierwszy projekt „zielony” zlokalizowany 
w samym centrum miasta.

Cieszę się, że po długich zabiegach o po-
zyskanie dofinansowania, przystąpimy 
do  modernizacji oświetlenia ulicznego 
w naszej gminie oraz budowy nowego 
efektywnego energetycznie oświetlenia 
odcinka ul. Białostockiej do Doliny Cisów, 
o co konsekwentnie zabiegali radni tego 
okręgu – Łukasz Bojanowski i Andrzej Au-
gustynowicz. Pozyskaliśmy na ten cel 500 
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tys. zł z dotacji rządowej oraz 458 tys. zł 
ze środków unijnych.

Każdego roku współpracujemy z kluba-
mi sportowymi działającymi w  naszej 
gminie, ogłaszamy konkursy dotacyjne 
i  wspieramy ich działalność. Bez infra-
struktury sportowcy nie mogą się roz-
wijać. Dlatego w tym roku przewidzieli-
śmy środki w budżecie na remont boisk 
na stadionie przy ul. Supraślskiej.

Podobnie jak w  każdym roku, pamięta-
my też o naszych ochotniczych strażach 
pożarnych. Kupiliśmy dwa wozy ratow-
niczo-gaśnicze: do Nowodworców i Stu-
dzianek. W tym roku, zgodnie z prośba-
mi radnej Moniki Targońskiej – Dakowicz, 
za priorytet uznaliśmy wybudowanie no-
wego garażu na wóz w Dąbrówkach, dla-
tego przewidzieliśmy 450 tys. zł na ten cel 
– tak aby strażacy pracowali w lepszych 
warunkach, a  także aby w  przyszłości 
mogli wymienić pojazd na nowszy, od-
powiadający ich potrzebom. Niedługo 
po uchwaleniu budżetu przyszła kolejna 
dobra informacja – taki wóz pojawi się 
w tym roku, dzięki pozyskanej przez nas 
dotacji w kwocie 380 tys. zł. W skali powia-
tu w tym roku tylko dwie gminy otrzymają 
takie dofinansowanie – Wasilków i Tykocin.

Część mieszkańców była niezado-
wolona z tempa i przebiegu prac 
związanych z przebudową ronda 
u zbiegu ulic Kościelnej i Polnej. 
Wskazywał Pan tę inwestycję jako 
kluczową dla rozwoju gminy. Czy 
coś się zmieniło? Na jakim etapie 
jest inwestycja?
Jak wielokrotnie wspominałem, jest 
to bardzo ważna inwestycja, strategicz-
na ze względu na znajdujące się tam naj-
większe osiedle mieszkaniowe Wasilko-
wa, funkcjonujące tam sklepy, placówki 
oświatowe i  wszystkich użytkowników 
tego skrzyżowania.

Podzielam i rozumiem zniecierpliwienie 
naszych mieszkańców. Warto zaznaczyć, 
że były czynniki obiektywne, które spo-
wodowały, że wydłużyliśmy termin reali-
zacji tego przedsięwzięcia z 30 września 
do 6 grudnia, a była to kwestia znalezienia 

szczątek 44 ciał ludzkich i związane z tym 
prace archeologiczne oraz zorganizowa-
nie pochówku. Ucierpiała na tym koordy-
nacja całej inwestycji. Istotne znaczenie 
miał także stan techniczny kanału desz-
czowego na ulicy Kościelnej na północ-
nym odcinku skrzyżowania. Pomimo że 
na poprzednich odcinkach stan był dobry 
– na tym wymagał przebudowy. 

Sam jednak czuję się rozgoryczony spo-
sobem koordynacji prac przez wykonaw-
cę. Z  wykonawcą odbyliśmy ponad 40 
rad budowy i wskazywaliśmy na bieżą-
co nieprawidłowości związane np. z nie-
adekwatnym do dokumentacji projekto-
wej uwzględnieniem rzędnych terenu, 
czy nieodpowiednio wyregulowanymi 
studzienkami wymagającymi poprawy. 
Wskazywaliśmy też, że niektóre prace 
wykonuje niezgodnie ze sztuką (np. za-
toki autobusowe z kostki kamiennej). Wie-
lokrotnie wykonawca nie wywiązywał się 
z ustaleń i zaleceń, które mu przedstawia-
liśmy. W czerwcu zażądałem zmiany kie-
rownika budowy. Do tej pory inwestycja 
nie jest gotowa do obioru końcowego. 
Wskazaliśmy wykonawcy, że musi popra-
wić zatoki, dokonać iniekcji starej nitki wo-
dociągu, wyregulować studnie i zawory 
wodociągowe, dokonać malowania gru-
bowarstwowego, uporządkować tereny 
przyległe. Umowa przewiduje możliwość 
nałożenia kary na wykonawcę do wyso-
kości blisko 9 tys. zł za każdy dzień zwło-
ki. Zamierzamy skorzystać z tego rozwią-
zania z uwagi na każdy przedłużający się 
dzień.

Dlaczego do przeprowadzenia in-
westycji wybrano tego konkretne-
go wykonawcę? Czy po zamknięciu 
przebudowy ronda planowane są 
w tej części miasta kolejne przed-
sięwzięcia?
Wykonawca złożył najlepszą ofertę w po-
stępowaniu przetargowym, spełnił jego 
wymogi, udokumentował doświadczenie 
w prowadzeniu tego typu prac (co rów-
nież było warunkiem przetargu), przed-
stawił kosztorys tańszy od  konkurencji. 
Jednocześnie inne inwestycje realizował 
terminowo i bez większych trudności.

Jestem przekonany, że sama inwesty-
cja była bardzo potrzebna, postulowana 
przez wiele lat i że poprawi bezpieczeń-
stwo w tym obszarze, umożliwi popro-
wadzenie linii autobusowych i  sądzę, 
że podniesie komfort korzystania z  tej 
przestrzeni. W  tym roku chcielibyśmy 
także stworzyć nowe miejsca parkingo-
we w  sąsiedztwie skrzyżowania. Mam 
nadzieję i wierzę, że Rada Miejska przy-
chyli się do  rozwiązania, które popiera 
większość społeczności miasta i  gminy 
Wasilków (i co zostało skonsultowane) – 
czyli utworzenia miejsca parkingowych 
jako przedłużenie parkingu znajdującego 
się w sąsiedztwie kościoła pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Wasilkowie w stronę 
ulicy Polnej. Cieszę się, że powstał nowy 
zielony przystanek. W tym roku powsta-
ną takie w kolejnych trzech lokalizacjach.

Dziękuję za rozmowę.
źródło: UM w Wasilkowie
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Zmiana rozkładów jazdy 
autobusów linii W1, W2 i W3

Informujemy, że od 1 kwietnia zmienia się rozkład 
jazdy autobusów komunikacji wewnętrznej W1, W2 
i W3.

Przypominamy, że bilety można nabyć bezpośrednio 
u kierowcy.

Szczegóły tras danych linii dostępne są na stronie 
www.wasilkow.pl

Tam też można pobrać rozkłady w formacie JPEG 
oraz PDF.

nr kursu: 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 1C 2C 3C* 4C 5C
05:08 07:01 09:54 13:07 16:00 18:34 21:02 08:25 12:40 20:46
05:09 07:02 09:55 13:08 16:01 18:35 21:03 08:26 12:41 20:47
05:11 07:04 09:57 13:10 16:03 18:37 21:05 08:28 12:43 20:49
05:12 07:05 09:58 13:11 16:04 18:38 21:06 08:29 12:44 20:50
05:14 07:07 10:00 13:13 16:06 18:40 21:08 08:31 12:46 20:52
05:16 07:09 10:02 13:15 16:08 18:42 21:10 08:33 12:48 20:54
05:18 07:11 10:04 13:17 16:10 18:44 21:12 08:35 12:50 20:56
05:19 07:12 10:05 13:18 16:11 18:45 21:13 08:36 12:51 20:57
05:20 07:13 10:06 13:19 16:12 18:46 21:14 08:37 12:52 20:58
05:22 07:15 10:08 13:21 16:14 18:48 21:16 08:39 12:54 21:00
05:25 07:18 10:11 13:24 16:17 18:51 21:19 08:42 12:57 21:03
05:26 07:19 10:12 13:25 16:18 18:52 21:20 08:43 12:58 21:04
05:27 07:20 10:13 13:26 16:19 18:53 21:21 08:44 12:59 21:05
05:29 07:22 10:15 13:28 16:21 18:55 21:23 08:46 13:01 21:07
05:29 07:22 10:15 13:28 16:21 18:55 21:23 08:46 13:01 21:07
05:30 07:23
05:31 07:24
05:32 07:25
05:33 07:26
05:34 07:27
05:35 07:28
05:36 07:28
05:38 07:30 10:17 13:30 16:23 18:57 21:25 08:48 13:03 21:09
05:39 07:31 10:18 13:31 16:24 18:58 21:26 08:49 13:04 21:10
05:40 07:32 10:19 13:32 16:25 18:59 21:27 08:50 13:05 21:11
05:43 07:35 10:22 13:35 16:28 19:02 21:30 08:53 13:08 21:14
05:45 07:37 10:24 13:37 16:30 19:04 21:32 08:55 13:10 21:16
05:46 07:38 10:25 13:38 16:31 19:05 21:33 08:56 13:11 21:17
05:47 07:39 10:26 13:39 16:32 19:06 21:34 08:57 13:12 21:18
05:49 07:41 10:28 13:41 16:34 19:08 21:36 08:59 13:14 21:20
05:50 07:42 10:29 13:42 16:35 19:09 21:37 09:00 13:15 21:21
05:51 07:43 10:30 13:43 16:36 19:10 21:38 09:01 13:16 21:22
05:52 07:44 10:31 13:44 16:37 19:11 21:39 09:02 13:17 21:23
05:54 07:46 10:33 13:46 16:39 19:13 21:41 09:04 13:19 21:25
05:55 07:47 10:34 13:47 16:40 19:14 21:42 09:05 13:20 21:26
05:56 07:48 10:35 13:48 16:41 19:15 21:43 09:06 13:21 21:27

W1 

> kierunek: Studzianki (Zapieczki) >
> kierunek: W

asilków
 >

www.wasilkow.pl * kurs 3C kursuje tylko w soboty

W dni robocze do Zapieczek dojeżdzają po 3 kursy dziennie.
Są to kursy nr: 2D, 4D i 9D.

Wasilków - Studzianki 
(Zapieczki) - Wasilków

Wasilków ul. Żwirowa
Wasilków ul. Polna 3
Wasilków ul. Grodzieńska 1
Wasilków ul Kościelna 1
Wasilków ul Kościelna 2
Wasilków ul. 11 Listopada Nr 12
Wasilków Os. Dąbrówki II
Dąbrówki Nr 28
Dąbrówki Nr 94
Dąbrówki Remiza II
Studzianki ul. Lipowa II
Studzianki Wasilkowska 54/63

Studzianki 1 Pętla
Studzianki Wasilkowska 54/63

Studzianki 1 Pętla
Studzianki 2 pętla
Studzianki 2 pętla
Studzianki Supraślska
Zapieczki
Zapieczki pętla

Wasilków ul. Żwirowa
Wasilków ul. Polna 2

Studzianki ul. Lipowa I
Dąbrówki Remiza I
Dąbrówki Nr 29
Dąbrówki I
Wasilków Os. Dąbrówki I
Wasilków ul. Konopnickiej

dni robocze soboty, niedziele i święta

Wasilków Grodzieńska 2
Wasilków ul. Grodzieńska 1
Wasilków ul Kościelna 1
Wasilków ul Kościelna 2

Zapieczki

Studzianki 2 pętla
Studzianki Supraślska

Studzianki 2 pętla

1D 2D 1C 2C
Wasilków ul. Żwirowa 08:14 13:50 09:07 16:56
Wasilków Wojtachowska II 08:15 13:51 09:08 16:57
Sochonie ul. Spacerowa II 08:18 13:54 09:11 17:00
Sochonie Szkoła S/3 105418B 08:19 13:55 09:12 17:01
Katrynka P 86, DK 8 08:25 14:01 09:18 17:07
Rybniki 08:30 14:06 09:23 17:12
Mostek 08:34 14:10 09:27 17:16
Wólka Przedmieście II 08:37 14:13 09:30 17:19
Wólka Poduchowna I 08:38 14:14 09:31 17:20
Woroszyły Nr 18 08:40 14:16 09:33 17:22
Sochonie Nr  98 08:41 14:17 09:34 17:23
Sochonie Szkoła S/3 105418B 08:44 14:20 09:37 17:26
Sochonie Spacerowa I 08:45 14:21 09:38 17:27
Wasilków Wojtachowska I 08:48 14:24 09:41 17:30
Wasilków ul. Żwirowa 08:49 14:25 09:42 17:31

W2 soboty, niedziele i 
świętadni robocze

www.wasilkow.pl

Sielachowskie/ Osowicze - przy DK8 07:00 Wasilków - szkoła podsawowa ul. Polna 14:45
Jurowce - przy DK8 07:01 Wasilków - szkoła podstawowa ul. Kościelna 14:50
Katrynka - przy DK8 07:04 Jurowce - przystanek przy torach 14:54
Rybniki - przy zjeździe z DK8 07:09 Jurowce - przystanek przy szkole 14:56
Rybniki - przystanek we wsi 07:11 Sochonie - na wysokości osiedla Łan 15:00
Wólka Przedmieście - Przystanek PKS 07:21 Sochonie - przy szkole 15:02
Wólka Poduchowna - Przystanek PKS 07:23 Woroszyły - przystanek nr 1 15:05
Woroszyły - przystanek nr 18 07:25 Woroszyły - przystanek nr 18 15:06
Woroszyły - przystanek nr 1 07:27 Wólka Poduchowna - Przystanek PKS 15:08
Sochonie - przy szkole 07:30 Wólka Przedmieście - Przystanek PKS 15:10
Sochonie - na wysokości osiedla Łan 07:32 Rybniki - przystanek we wsi 15:20
Jurowce - przystanek przy torach 07:33 Rybniki - przy zjeździe z DK8 15:22
Jurowce - przystanek przy szkole 07:36 Katrynka - przy DK8 15:27
Wasilków - szkoła podstawowa ul. Kościelna 07:42 - -
Wasilków - szkoła podsawowa ul. Polna 07:46 Sielachowskie/ Osowicze - przy DK8 15:30

W3

www.wasilkow.pl

kierunek:
Sielachowskie

kierunek:
Wasilków

autobus kursuje od poniedziałku do piątku


