kwartalnik bezpłatny

NR 164 grudzień 2020

ISSN 1233-5487

GA ZE TA WA SILKOWSK A

Życzenia Świąteczne nadesłane
do redakcji Gazety Wasilkowskiej
Wesołych Świąt! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu najlepsze
życzenia zdrowia i radości. Niech ten wyjątkowy czas wypełniony będzie optymizmem,
spokojem i miłością. Życzę wytrwałości w każdym dniu Nowego Roku 2021 oraz
spełnienia wszystkich marzeń.
Adrian Łuckiewicz Burmistrz Wasilkowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wasilków! Przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne święta z bogatą tradycją. Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przepełnione były nadzieją, miłością
i rodzinnym ciepłem. Niech nowonarodzone Boże Dziecię zapewni Nam Wszystkim
i Naszej Gminie wszelką pomyślność i dostatek. Życzymy także dużo zdrowia, sukcesów
i samych szczęśliwych chwil w Nowym Roku 2021.
Radni Rady Miejskiej w Wasilkowie

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Mieszkańcom
miasta i gminy Wasilków dużo zdrowia, spokoju i radości, a w Nowym Roku – samych
szczęśliwych dni. Niech Nowy Rok będzie lepszy od poprzedniego, niech przyniesie
powrót do zwykłej codzienności, za którą tęsknimy i którą możemy dziś docenić bardziej niż
dotychczas.
Klub radnych „Nasz Wasilków”

Wesołych Świąt! W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń. Niech ten czas upłynie
w rodzinnym gronie, i chwilach roziskrzonych kolędą, a w nadchodzącym Nowym Roku
wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych i zawodowych planów.
Klub Radnych „Współpraca i Rozwój”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom gminy Wasilków życzymy
dużo spokoju i radości, aby mimo pandemii nie zabrakło rodzinnego ciepła i wspólnych
chwil. Niech nadchodzący Nowy Rok sprzyja wszystkim, a naszym czytelnikom przyniesie wiele przyjemnych chwil z książką.
Dyrekcja i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Życzymy Wszystkim zdrowia, pogody ducha i Bożego Narodzenia spędzonego
w rodzinnym gronie. Niech przy wigilijnym stole panuje świąteczna atmosfera i poczucie
bliskości. Życzymy, by nadchodzący rok 2021 przyniósł radość i pozwolił odzyskać spokój
i nadzieję.
Dyrektor i cała społeczność
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże. Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej
królowie z dary swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt magia niechaj zjedna
wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie.
Życzą pracownicy Szkoły Filialnej w Jurowcach
oraz Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Dom”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy spokoju, dużo zdrowia,
pogody ducha, niezapomnianych i pięknych przeżyć w gronie Rodziny. Niech czas Świąt
będzie czasem spędzonym bez trosk i pośpiechu, a świąteczny nastrój otula nas swoim magicznym ciepłem. Życzmy również, aby Nowy Rok 2021 przyniósł wszelką pomyślność,
aby dopisywało zdrowie i nie zabrakło sił do realizacji zamierzonych planów i spełniania
marzeń.
Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasilkowie

Wesołych Świąt! Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy
Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. Wielu budujących
myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego
Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie

Chrystus się rodzi! Wychwalajcie Go!
Wychwalajmy i przyjmujmy Boga Narodzonego w naszych sercach, otwórzmy Mu
drzwi naszego wnętrza mówiąc: „Przyjdź Dzieciątko Jezusie i zamieszkaj w nas”. Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia w imieniu społeczności prawosławnej życzymy Wigilii spędzonej w ciepłej rodzinnej atmosferze, przynoszącej wiele głębokich i radosnych przeżyć. Niech
radosny czas rozwiewa wszelkie troski i napełnia wiarą, miłością i nadzieją. Zaś Nowy
Rok 2021 niech upłynie w zdrowiu, przyniesie wiele szczęśliwych dni oraz satysfakcji
z realizacji ambitnych planów zawodowych i prywatnych.
Księża prawosławni i parafianie

W to szczególne Boże Narodzenie mamy szansę bardziej doświadczyć, jak niezwykle
działa Bóg. Czas pandemii i izolacji niech nam przypomni, że zbawienie człowieka rozpoczęło się w ubóstwie i prostocie. Niedostatek i skromność środków nie tylko nie zatrzymały
przyjścia Chrystusa, ale stały się najlepszym narzędziem do ukazania wielkości działania
Boga. Dziś też zaufajmy Nowonarodzonemu Jezusowi, że potrafi czynić wielkie rzeczy
w naszym życiu i nic nie zatrzyma Jego miłości, jaką wciąż ofiarowuje każdemu z nas.
Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że plany miłującego Boga realizują się
niezależnie od trudności na świecie, bo jest to zamysł pełen wszechmocnej miłości. Niech
Zbawiciel urodzi się w naszych sercach przez Eucharystię, która jest dostępna mimo
utrudnień i wciąż piękna jak rodząca się Miłość – taka prosta i bliska każdemu z nas.
Pobłogosław Panie zwłaszcza tym, którzy opłakują najbliższych, bardziej samotnych niż
zwykle i tym, którzy wracają do zdrowia. Wesołych Świąt i dużo piękniejszego Nowego
roku!
Ks. Zdzisław Karabowicz, parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie

„Dziękuję Ci Ojcze Przedwieczny za tę miłość, która zstępuje jako słabe niemowlę w dzieje
każdego człowieka” (Jan Paweł II) Gloria in excelsis Deo in terra pax hominibus
bonae voluntatis!
Dziś zstępuje Nieskończony, aby współdzielić los człowieka. Wielka gorejąca Miłość
na naszych oczach staje się słabym Niemowlęciem. Zmienia oblicze tego świata.
Razem z Wami pragniemy stanąć na progu betlejemskiej stajenki i zgiąć kolana przed
Nowonarodzonym Dziecięciem. Niech światło, które na wieki rozproszyło duchowe mroki
nocy pali się nieprzerwanym, żywym płomieniem w Waszych sercach, oświetlając Waszą
Bożą drogę.
ks. Proboszcz Kan. Jan Pochodowicz wraz z ks. Wikariuszami,
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, Boże Narodzenie A.D . 2020
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W tym numerze:

Od Redakcji

s. 4-5 – Burmistrz Wasilkowa podsumowuje 2020
rok. Liczne dofinansowania, kolejne inwestycje
i duże wyzwania na kolejne lata.
s. 6-7 – Budżet obywatelski – projekty na 2021 rok
wybrane przez mieszkańców
s. 8-9 – Loteria PIT‑owa. Dlaczego to takie ważne?
s. 10-11 – Lisia Góra. Nowe inicjatywy i inwestycje,
konsultacje społeczne i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
s. 12-13 – Zdrowy Wasilków – od pomysłu do realizacji
s. 14-15 – Dwa lata Karty Wasilkowianina. Korzysta
z niej już prawie 1400 mieszkańców Gminy Wasilków.
s. 15 – Mała retencja – nabór wniosków zakończony,
kolejny planujemy w przyszłym roku
s. 16-17 – Wasilków pięknieje – nowe projekty poprawiły wizerunek centrum miasta
s. 18 – Nowe dofinansowanie i nowe perspektywy –
po zawirowaniach do Studzianek wrócił spokój
s. 19 – Zalew w Wasilkowie stanie się prawdziwą wizytówką miasta
s. 20-21 – Dzień Przedszkolaka w Gminie Wasilków
s. 22-23 – Wasilków pamięta. Ważne rocznice i pamięć o historii ziemi wasilkowskiej

Szanowni Państwo, z przyjemnością oddajemy
w Państwa ręce 164. numer Gazety Wasilkowskiej –
wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze to wydanie świąteczne, po drugie to wydanie w nowej szacie
graficznej i uatrakcyjnionej formie. W tym numerze
znajdziecie artykuły nawiązujące do tego, co działo
się w naszej gminie w ciągu mijającego roku. Burmistrz Wasilkowa podsumuje rok i odpowie na nasze pytania.
Ten rok był inny niż wszystkie. Mamy nadzieję, że
przyszły rok przyniesie stabilizację i pozwoli nam
wszystkim powrócić do normalnego funkcjonowania. Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie
czeka na Państwa z nową ofertą – zaplanowaliśmy
wiele wydarzeń, zajęć, warsztatów, a także kilka niespodzianek. Wierzymy, że już niebawem będziemy
mogli wszyscy wspólnie się spotykać.
Życzymy dużo zdrowia i radości na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym roku!

s. 24-25 – Kultura w koronie
s. 26 – Dojazd do ulicy Niemeńskiej w Nowodworcach – problem, który trzeba rozwiązać

Wydawca: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie. Adres redakcji: ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków, kom. 534 885 400,
e-mail: gazetawasilkowska@gmail.com, Internet: www.gazeta.moakwasilkow.pl
Zespół redakcyjny: Emanuela Zabłocka, Karol Świetlicki, Jolanta Skowrońska, Lidia Dobrowolska-Wojewódzka, Sebastian Mackiewicz
Nakład: 3000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za treść materiałów przekazanych do zamieszczenia przez innych autorów.
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Burmistrz Wasilkowa
podsumowuje 2020 rok

Liczne dofinansowania, kolejne inwestycje i duże wyzwania na kolejne lata.
Szanowni Państwo!
Kolejny rok dobiega końca. Był to rok inny niż wszystkie, gdyż
przyszło nam funkcjonować w nieznanych dotąd realiach – począwszy od marca zostaliśmy dotknięci licznymi obostrzeniami,
które znacznie wpłynęły na stan gospodarki, a przez to na kondycję ekonomiczną gmin.
Musieliśmy szybko podejmować decyzje i dostosowywać się
do nakazów władz państwowych – funkcjonowanie naszych
jednostek, w tym szkół, zmieniało się z dnia na dzień. W tym
miejscu pragnę podziękować wszystkim dyrektorom i kierownikom naszych jednostek za oddaną pracę w tym niełatwym
czasie.
W tym roku pierwszy raz od wielu lat pojawiła się konieczność
uruchomienia rezerwy budżetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Na bieżąco staraliśmy się zapewnić naszym
mieszkańcom bezpieczeństwo – maseczki dla seniorów, środki
ochrony osobistej i dezynfekcji dla naszych jednostek i ochotniczych straży pożarnych. MOPS w Wasilkowie zapewniał pomoc
swoim podopiecznym i seniorom, MOAK prowadził warsztaty w Internecie, OSP Wasilków co piątek prowadziła dezynfek4

cję przestrzeni publicznych. Olbrzymie wyzwanie pojawiło się
przed dyrektorami i kadrą pedagogiczną w postaci zorganizowania pracy zdalnej, a następnie i przed samymi rodzicami, którym taki system nauki również przysporzył wielu obowiązków.
Mimo że okoliczności były nowe i wyjątkowo trudne, realizowaliśmy zaplanowane wcześniej działania. W tym roku wykonaliśmy wiele ważnych inwestycji drogowych – dokończyliśmy
przebudowę ulicy Białostockiej na odcinku od Wodociągów
Białostockich do Doliny Cisów. Inwestycja przebiegła szybko
i sprawnie, nawierzchnia drogi została całkowicie zmodernizowana, powstały dwie wiaty przystankowe oraz aktywny wyświetlacz prędkości.
Największą inwestycją drogową tego roku była ulica 3 Maja
w Nowodworcach, która połączyła drogę powiatową w Nowodworcach z drogą wojewódzką Białystok – Supraśl i stała się
nową alternatywą dojazdu do Białegostoku dla mieszkańców
Nowodworc i części Wasilkowa.
Wykonaliśmy również osiem projektów budżetu obywatelskiego, wybranych do realizacji w 2020 roku w drodze głosowania
przez naszych mieszkańców. Dzięki realizacji tych projektów po-
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w ramach projektu zintegrowanego – na ten cel pozyskaliśmy
1,5 mln zł (całość zadania będzie miała wartość 1.874.400 zł).
Zakończyliśmy budowę ul. Kamiennej i Lipowej w Jurowcach –
na zadanie o wartości 931.450,83 zł pozyskaliśmy aż 590.301,60
zł dofinansowania.

Dotacje dla wasilkowskich klubów sportowych.

Długo wyczekiwaną inwestycją jest budowa ronda Kościelna/Polna w Wasilkowie. Od 7 stycznia rozpoczynamy prace,
które potrwają ponad pół roku. Środki pozyskane na ten cel
to 2.403,126,02 zł, a cała wartość zadania po przetargu wynosi
ponad 4,5 mln zł.

wstał odcinek nowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, zrewidowaliśmy skwer przy ul. Białostockiej oraz zakupiliśmy nowy sprzęt
dla OSP Wasilków. W sołectwach zaś powstały: boisko w Sochoniach, plac zabaw przy szkole w Studziankach, urządzenia
do ćwiczeń Street Workout w Dąbrówkach oraz doposażyliśmy
OSP Jurowce. Kończymy także opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Osowiczach.

Za pośrednictwem LGD Puszcza Knyszyńska wystąpiliśmy o dofinansowanie dwóch projektów: rewitalizacji kortów tenisowych
w Wasilkowie oraz projektu dotyczącego promocji gminy Wasilków. Na projekt promocyjny o wartości 139.000 zł otrzymaliśmy
ponad 86 tys. dofinansowania, zaś projekt rewitalizacji kortów
po pozytywnej ocenie LGD czeka na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim – ta inwestycja o wartości 1,2 mln zł ma szansę otrzymać ponad 50% dofinansowania.

Zrealizowaliśmy budżety sołeckie, a w celu wsparcia obszarów
wiejskich złożyliśmy wnioski do Programu Odnowy Wsi – w tym
roku wsparcie otrzymały Rybniki, Wólka i Studzianki.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy
w tym roku 1.860.003 na inwestycje gminne ogółem do wykorzystania do końca 2021 roku oraz milion złotych na przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej w Studziankach. OSP
Studzianki otrzymają też nowy wóz ratowniczo‑gaśniczy, o który
zabiegaliśmy od dawna. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom
oraz wkładowi własnemu gminy udało się ten cel zrealizować.

Ten rok przyniósł wiele sukcesów w obszarze pozyskiwania
funduszy zewnętrznych. Ten obszar zawsze determinuje rozwój gminy i jest kluczowy dla jej dalszego rozwoju, zwłaszcza
w obecnie trudnych czasach.
Największym przedsięwzięciem do realizacji w przyszłym roku
jest „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego”, gdzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.344.060,29 zł. Wartość całego zadania
to ponad 10 mln zł – rozstrzygnęliśmy już przetarg na roboty
budowlane, kolejny ogłoszony zostanie na wyposażenie.
Druga część projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczy wzbogacenia oferty edukacyjnej

Ulica 3 Maja w Nowodworcach w budowie - układanie warstwy
masy asfaltowej.

Czy to wszystkie środki, jakie udało się pozyskać? Oczywiście
nie. Dochodzą do tego dofinansowania z Programu Polska Cyfrowa, Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wiele innych, których nie
sposób przytoczyć.
Równolegle, obok wielomilionowych inwestycji realizujemy
i mniejsze projekty, które upiększają Wasilków i budują jego wizerunek. Co bardzo ważne – inwestujemy nie tylko w budynki
i drogi. Inwestujemy w mieszkańców, ich pasje i rozwój – wspierając kluby sportowe, organizacje pozarządowe, koła gospodyń
wiejskich, nagradzając utalentowanych uczniów. Inwestujemy
w mieszkańców, wspierając program Karta Wasilkowianina, który
bardzo rozwinął się na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo ważnym
zagadnieniem jest usprawnienie transportu zbiorowego w naszej gminie – przez cały rok pracowaliśmy nad tym (począwszy
od prac koncepcyjnych, przez wyłonienie przewoźnika w specjalnym trybie, ustalenie tras, uzgodnienie przystanków, wydanie
zezwolenia itp.). Dzięki tej pracy rozwój transportu zbiorowego
w naszej gminie stanie się faktem w nadchodzącym roku.
Życzę wszystkim, aby przyszły rok obfitował w zdrowie, poczucie bezpieczeństwa i spokój. Przed nami wiele wyzwań i wierzę,
że im sprostamy!
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Budżet obywatelski
Projekty na 2021 rok wybrane przez mieszkańców

Skatepark na Lisiej Górze, plaża miejska nad rzeką Supraśl w rejonie ul. E. Plater oraz plac zabaw
i aktywności sportowej na Osiedlu Leśym to trzy projekty, które wybrali mieszkańcy Wasilkowa
w ramach projektów ogólnomiejskich w tegorocznym głosowaniu na Budżet Obywatelski 2021.

Głosowania poprzedziło spotkanie z wnioskodawcami i prezentacja wszystkich projektów.

Wybrane projekty do realizacji w 2021 roku to:

PROJEKTY
OGÓLNOMIEJSKIE:
1. Skatepark przy ul. Kruczej i Żurawiej na osiedlu Lisia Góra
w Wasilkowie;
2. „Plaża miejska” – utworzenie piaszczystej plaży ze strefą relaksu i wypoczynku nad rzeką między ulicami Emilii Plater i Białostocką;
3. Plac zabaw i aktywności sportowej „Leśny Zakątek” – dla dzieci na osiedlu Leśnym w Wasilkowie u zbiegu ulic Sosnowej i Jaworowej;

PROJEKTY SOŁECKIE:
1. „Przyrodniczo‑historyczny szlak rowerowy Rybniki – Rezerwat
Krzemianka”;
2. „Bezpieczny strażak – bezpieczny mieszkaniec” – zakup osobistego wyposażenia strażaków OSP w Jurowcach;
3. „Aktywni dla zdrowia” – zamontowanie na placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Wólka – Przedmieście urządzeń do ćwiczeń
relaksacyjno‑sportowych;
6

4. Budowa ogólnodostępnej, drewnianej wiaty na terenie OSP
w Nowodworcach;
5. „Mała architektura” w Studziankach.
Łącznie na projekty ogólnomiejskie oddano 3350 głosów,
a na sołeckie 3158. Głosy można było oddawać w systemie tradycyjnym lub przez aplikację mobilną.
– Po raz pierwszy w tym roku mieszkańcy mogli zagłosować
przez elektroniczny formularz LUPE. Z tej opcji skorzystało ponad
800 naszych mieszkańców. Bardzo się cieszę, że wprowadzane
przez nas rozwiązania mające na uwadze poprawienie bezpieczeństwa oraz zwiększenia wygody mieszkańców spotykają się
z tak licznym poparciem – mówi Adrian Łuckiewicz, burmistrz
Wasilkowa.
W tym roku o 350 tys. zł, jakie gmina przeznaczyła na realizacje
budżetu obywatelskiego, walczyło 13 projektów. 8 z nich, które
otrzymało największą liczbę głosów, zostanie zrealizowanych.
To projekty różnorodne, które z pewnością wpłyną na komfort
życia mieszkańców Wasilkowa. Dzięki temu w samym Wasilko-
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Losowanie numerów projektów na karcie do głosowania. Radny
Janusz Kozłowski wylosował projekt, który później okazał się
zwycięski.

„Rewitalizacja skweru w parku przy ul. Białostockiej (stary CPN)”
– odnowienie skweru oraz budowa ściany wodnej i przestrzeni
wypoczynkowej

PROJEKTY SOŁECKIE:
Głosowanie w budżecie obywatelskim trwało od 20 września
do 2 października 2020 r.

wie przy ul. Kruczej i Żurawiej na os. Lisia Góra powstanie Skatepark (koszt realizacji 100 tys. zł). Między ulicami Emilii Plater
i Białostocką utworzona zostanie piaszczysta plaża ze strefą relaksu i wypoczynku nad rzeką (100 tys. zł), a na osiedlu Leśnym
– u zbiegu ulic Jaworowej i Sosnowej – powstanie nowoczesny
plac zabaw i aktywności sportowej „Leśny Zakątek” – planowany
koszt realizacji to 40 tys. zł. Pozostałe 110 tys. trafi na realizację
pięciu projektów sołeckich.
– Jestem przekonany, że zwycięskie projekty w znaczący sposób
wpłyną na poprawę jakości życia w naszym mieście. W ubiegłym
roku w wasilkowskim Budżecie Obywatelskim zwyciężył projekt
remontu bieżni przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta
Augusta. Inwestycja jest już gotowa – podkreśla burmistrz Adrian Łuckiewicz. – To najlepszy dowód, że warto zgłaszać swoje
pomysły do budżetu. Za rok startujemy z kolejną edycją.

1. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Sochoniach” – boisko o wymiarach: 22m x 30m dla dzieci
i wszystkich mieszkańców;
2. Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Osowiczach
(obok istniejącej już wiaty) – jako miejsce spotkań mieszkańców
i siedziby Koła Gospodyń Wiejskich;
3. „Budowa stacji Street Workout przy remizie OSP w Dąbrówkach” – metalowa konstrukcja do ćwiczeń i rekreacji dla młodzieży i wszystkich mieszkańców.
4. „Chrońmy Jurowce, Gminę Wasilków przed skutkami zmian
klimatu” – zakup wydajnej pompy wraz z osprzętem i długiej
prowadnicy przez OSP w Jurowcach
5. Plac zabaw „Bajkowy świat malucha” przy Szkole Podstawowej
w Studziankach – bezpieczny plac zabaw dostosowany do dzieci w wieku 3–6 lat

W bieżącym roku gmina zrealizowała osiem projektów, które
zwyciężyły w głosowaniu w roku poprzednim, a są to:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
„Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej” – wymiana na dystansie 100 m zniszczonej bieżni na nawierzchnię
tartanową
„Skuteczny Ratownik OSP w walce z żywiołami” – zakup sprzętu
dla OSP w Wasilkowie do działań ratownictwa: wodnego, przeciwpowodziowego i medycznego

Tegoroczni zwycięzcy edycji budżetu obywatelskiego odebrali dyplomy gratulacyjne. Ich pomysły zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
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Zwycięzca tegorocznej loterii PITowej odbiera nagodę – samochód osobowy.

Loteria
PIT‑owa
Dlaczego to takie ważne?
Gdy dwa lata temu Adrian Łuckiewicz, po wygranych wyborach objął stanowisko burmistrza i zajrzał do gminnej kasy, zaskoczył go poziom finansów gminnych i brak środków na finansowanie
różnych działań. Inwestycje trzeba było kontynuować, dług spłacać, ale jak zdobyć więcej środków na inwestycje? Aż 38,16 proc. naszego podatku dochodowego PIT trafia do budżetu gminy,
w której mieszkamy, pod warunkiem, że w deklaracji wskażemy miejsce zamieszkania w tej gminie.

LOTERIA! KONKURS! ZACHĘTA
I NAGRODA!
– Gmina Wasilków rozwija się bardzo dynamicznie. Bardzo szybko przybywa nam mieszkańców w praktycznie każdej miejscowości. Nie ma na terenie naszej gminy takiej miejscowości, która
nie rosłaby w liczbę mieszkańców. Nie nadąża jednak za tym
wzrostem wzrost z podatku od osób fizycznych. To najistotniejsza część naszego budżetu. Dlatego postanowiliśmy stworzyć
system zachęt dla naszych mieszkańców, aby wpisywali gminę
Wasilków w deklaracjach PIT – mówił w ubiegłym roku podczas
konferencji prasowej inaugurującej pierwszą loterię burmistrz
Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.
I tak powstała Loteria PIT‑owa pod hasłem: „Mieszkasz w Wasilkowie? Wygrywasz!” Loteria stała się zachętą do tego, aby podczas
rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, mieszkańcy gminy wskazywali w deklaracji podatkowej faktyczne
8

miejsce zamieszkania. Akcja miała uświadomić mieszkańcom,
że właśnie adres zamieszkania, a nie zameldowania decyduje
o tym, gdzie trafia podatek dochodowy.

LOTERIA PO RAZ PIERWSZY
Ubiegłoroczna loteria, umiejętnie przeprowadzona przyniosła zadowalające efekty. Liczba deklaracji podatkowych
wzrosła z 7900 do ponad 9000, czyli ponad 1100 deklaracji
więcej w porównaniu z rokiem 2018. Nic więc dziwnego, że
władze gminy zdecydowały się kontynuować akcję. Jednak,
by loteria była jeszcze bardziej atrakcyjna, bardziej atrakcyjne musiały stać się nagrody. W zeszłorocznej edycji loterii
do wygrania były rowery i hulajnogi elektryczne oraz smartfony. W tym roku można było zyskać o wiele więcej. Nagrodą
główną był samochód Toyota Aygo. W puli nagród znalazło
się także 10 smartfonów Xiaomi, a także bon na wycieczkę
o wartości 10 tys. zł.
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Do udziału w loterii zachęcała imponująca nagroda głowna – auto prosto z salonu. Warto rozliczać podatek w gminie Wasilków.

I LOTERIA – wzrost o ponad 1100 podatników w porównaniu do roku poprzedniego, czyli tyle ile przez
poprzednich 6 lat podatkowych;
II LOTERIA – wzrost o prawie 1000 więcej w porównaniu
do roku poprzedniego;
Szacowane wyliczenia: z dochodu każdego mieszkańca
do budżetu gminy może trafić średnio ok. 3,5 tys. zł. Jeśli
pomnoży się przez tysiąc mieszkańców może przynieść
3 mln zł.
Tę kwotę samorząd może przeznaczyć na inwestycje,
drogi, kulturę.
Bon wakacyjny o wartości 10 tys. zł to kolejna atrakcyjna nagroda
w tegorocznej loterii.

LOTERIA DRUGA
Losowanie nagród tegorocznej loterii odbyło się w czerwcu
podczas konferencji online. Główną nagrodę, samochód Toyotę Aygo wygrał pan Ireneusz. Los z jego szczęśliwym numerem
wyciągnął burmistrz Adrian Łuckiewicz.
– Z przyjemnością mogę ogłosić, że w loterii wzięło udział 2200
mieszkańców, o prawie 1000 osób więcej niż w roku ubiegłym.
W 2019 r. miejsce zamieszkania w gminie Wasilków wskazało
o 1110 osób więcej niż w roku poprzednim. Wzrosły też wpływy
z tytułu udziału w podatku dochodowym, w 2019 otrzymaliśmy
2,4 mln zł więcej niż rok wcześniej – powiedział burmistrz Adrian Łuckiewicz. – W tej loterii wygraliśmy wszyscy, choć tylko
nieliczni otrzymają nagrody.

dziankach w gminie Wasilków, pracuje w Białymstoku, a jak zapewnia, od dawna rozlicza PIT w Wasilkowie. Dlatego też wziął
udział w loterii. Burmistrz Łuckiewicz miał podwójnie szczęśliwą
rękę do pana Jarosława: jednego dnia udzielił mu ślubu, a następnego wylosował mu prezent ślubny, wyciągając spośród
kilku tysięcy karteczek los z jego nazwiskiem. Kilka dni później
przekazał mu samochód.
Pozostałe nagrody to voucher o wartości 10 tys. zł na wakacje
marzeń i 10 smarftonów.
Samorząd chce kontynuować loterię i zachęcać mieszkańców
do udziału w niej. Jakie przygotuje nagrody w następnym roku?
Okaże się już niedługo. Jedno jest pewne, nagrody muszą być
jeszcze bardziej atrakcyjne.

A ci nieliczni to np. Ireneusz Jaworski, który ku własnemu zdumieniu wygrał samochód. Ireneusz Jaworski mieszka w Stuw w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l
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Lisia Góra

Nowe inicjatywy i inwestycje, konsultacje społeczne i miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla

Lisia Góra z lotu ptaka

Lisia Góra w Wasilkowie jest jednym z najludniejszych osiedli w naszej Gminie. Na przestrzeni
ostatnich dwóch lat Gmina szczególnie zadbała o mieszkańców zamieszkujących ten obszar.

W

2020 r. ulica Krucza zyskała nowe oświetlenie – latarnie
uliczne z energooszczędnymi oprawami ledowymi rozświetliły także rejon parku linowego. W październiku przy ul. Żurawiej wybudowana została pętla autobusowa i już niedługo
mieszkańcy osiedla uzyskają nowe możliwości korzystania z komunikacji publicznej. Zabiegali o to od lat – mieszkańcy nie tylko
części Lisiej Góry, ale także rejonu ulic Żwirowej, Wojtachowskiej,
Kolejowej, Jakimy, w tym seniorzy, pokonują do przystanku autobusowego dość dużą odległość. Niebawem będą mogli skorzystać z nowej linii i nowych połączeń.
Ważnym problemem do rozwiązania było usprawnienie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żurawiej 17. Od lat podziemne pomieszczenia w budynku wielorodzinnym były zalewane w trakcie gwałtownych opadów deszczu. Podczas budowy
pętli przewidziano rozwiązania techniczne, które zapewnią odpływ wodom opadowym.
10

W przyszłym roku na placu przy ul. Kruczej i Żurawiej powstanie skatepark – w ramach realizacji budżetu obywatelskiego 2021. Od roku mieszkańcy mogą też korzystać z nowej
otwartej strefy aktywności. Stopniowo rozbudowany zostaje teren reakreacyjny, który zaczął powstawć na Lisiej Górze
kilka lat temu.
Mieszkańcy „Lisiej Góry” wielokrotnie mogli integrować się
we wspólnych wydarzeniach kulturalnych – potańcówki pod
gołym niebem zorganizowane przez MOAK zostały przyjęte
z dużym zainteresowaniem. Okazało się, że mieszkańcom tego
brakowało – wydarzeń, które będą się działy tuż obok, na osiedlu i dzięki temu wiele osób weźmie w nich udział. Z okazji 3
maja MOAK zorganizował mobilny „koncertobus” oraz latem –
kino plenerowe. Dzieci i młodzież z entuzjazmem uczestniczyły
w pokazach dryblingu i freestyle football organizowanych w ramach kampanii „Zdrowy Wasilków”.
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Wydarzenia kulturalne, sportowe i integracyjne w centrum osiedla Lisia Góra to pomysł, który będzie kontynuowany także w kolejnych latach, gdy tylko ustaną ograniczenia ustanowione przez
polski rząd.
Lisia Góra zyskała również w tym roku dokument planistyczny.
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Od lutego 2019 r. trwały konsultacje społeczne mające na celu
wspólne opracowanie – przez Gminę i mieszkańców – dokumentu planistycznego części osiedla Lisia Góra. Od tego czasu
mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w pracach planistycznych
– składali swoje uwagi i zgłaszali pomysły. Każdy mógł przedyskutować z kompetentną osobą interesujące go kwestie. Przedłożony Radzie Miejskiej we wrześniu br. dokument został przygotowany zgodnie z potrzebami mieszkańców.
„Jednogłośne przyjęcie uchwały przez radnych to niewątpliwie
nasz wspólny sukces! Mieszkańców, Gminy i radnych. Razem
wypracowaliśmy rozwiązania i standardy, które będą wytycznymi ws. zagospodarowania osiedla Lisia Góra – na długie lata”
– mówi Burmistrz Wasilkowa.
Konsultacje przebiegały w dwóch etapach, które trwały: luty‑grudzień 2019 r. (I etap) i marzec‑wrzesień 2020 r. (II etap).
Aby dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców Lisiej Góry
zastosowaliśmy wiele różnorodnych metod konsultacyjnych,
jak: ankieta elektroniczna, Samorządowy Panel SMS, happening
podczas „Dni Wasilkowa 2019”, warsztaty przyszłości „Future City
Game”, punkt konsultacyjny, dyskusje publiczne pn. „Kawiarenka
obywatelska” i „World cafe”. Podczas analizy fotograficznej kon-

Oświetlenie na ul. Kruczej. Inwestycją
zainteresowały się lokalne media.

sultowanego obszaru zrobiliśmy osiedlu Lisia Góra wiele pięknych zdjęć z lotu ptaka.
Powyższe metody realizowaliśmy we współpracy z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo‑Technicznych NOT w Białymstoku,
które udzieliło nam ogromnego wsparcia pod względem organizacyjnym, merytorycznym i finansowym.
„Pogłębione konsultacje społeczne są ważnym elementem
procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych.
Współpraca z Gminą Wasilków przebiegała bardzo sprawnie.
Cieszymy się, że realizowany przez nas partnerski projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach –
edycja II” przyczynia się do dopasowania układu urbanistycznego gminy i do oczekiwań mieszkańców” – mówi p. Elżbieta
Ryszko – dyrektor Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo‑Technicznych NOT w Białymstoku.
Całkowity koszt przeprowadzonych konsultacji to 55.220 zł. Finansowane one były w 100 proc. ze środków zewnętrznych –
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.
Dokument planistyczny jest dostępny do pobrania w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie, pod adresem: www.lisiagora.wasilkow.pl.
Przed Lisią Górą dynamiczny rozwój – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powstaną tam nowe budynki
wielorodzinne. Zaś dzięki nowym rozwiązaniom komunikacyjnym i gminnym inwestycjom (w przebudowa skrzyżowania Kościelna/Polna) dojazd do osiedla będzie dogodniejszy.

Pokaz freestyle football oraz lekcja dryblingu. Łódzka Grupa Mekka Street w ramach
kampanii #zdrowywasilków. Osiedle Lisia Góra w Wasilkowie.

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

11

GA ZE TA WA SILKOWSK A

Zdrowy Wasilków
Od pomysłu do realizacji

W tym roku rozpoczęliśmy kampanię „Zdrowy Wasilków”, której głównym celem jest promocja
zdrowego stylu życia – bez nałogów i przemocy oraz pomaganie osobom, które tej pomocy potrzebują.

K

ampanię zainaugurowały koncerty profilaktyczne „Hip Hop
przeciw uzależnieniom”, które odbyły na cyplu przy rzece
Supraśl oraz w Jurowcach.

Artyści od lat zajmują się działalnością profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży, ukazując im świat, w którym można żyć bez narkotyków, alkoholu, przemocy.

Na scenie wystąpili: grupa „Wyrwani z Niewoli” – skład hiphopowy – Jacek Zajkowski (artysta hiphopowy, raper) i Piotr Zalewski
(magister psycholog, autor książki „Wyrwani z niewoli”), a także
słynny Arkadio (Arkadiusz Zbozień) – raper z Nowego Sącza, występujący w programie „Ocaleni”.

Swoją aktywnością i przekazem przekonują, że można żyć
w wolności od nałogów oraz zachęcają do realizowania swoich
pasji i odkrywania talentów.
„Tego jeszcze nie grali” – to hasło towarzyszyło kolejnemu wyjątkowemu wydarzeniu, które odbyło się w ramach kampanii
„Zdrowy Wasilków”. Na terenie rekreacyjnym cypel w Wasilkowie
miał miejsce spektakl plenerowy „(HashTak) Witkacy” – autorski
projekt Patryka Ołdziejewskiego współtworzony przy wsparciu
grupy Spider Demon Massacre, realizowany na podstawie tekstu
„Narkotyki” Stanisława Ignacego Witkiewicza. Sztuka artystyczna zaprezentowana nad rzeką zgromadziła pokaźną widownię.
Również w ramach kampanii „Zdrowy Wasilków” zorganizowaliśmy w Wasilkowie pokazy freestyle football, które prowadziła
grupa Mekka Street. Wicemistrzowie świata Street Soccer 3V3
– stypendyści realu Madryt na placu rekreacyjnym przy ul. Kru-
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czej i boisku na osiedlu Dolina Cisów w Wasilkowie prowadzili
lekcje dryblingu.
Zarówno koncerty hip hop, jak również spektakl „(HashTak) Witkacy” i pokazy freestyle football cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, w tym rodzin i ludzi młodych, do których w głównej mierze kierowany był przekaz.
W ramach kampanii „Zdrowy Wasilków” prowadzone są też
w Gminie Wasilków bezpłatne porady psychologa. W trudnych
czasach, w jakich żyjemy, bardzo ważna jest rozmowa i kontakt z drugim człowiekiem, możliwość zwrócenia się do kogoś
ze swoim problemem. Są wśród nas osoby, które szczególnie
takiej rozmowy potrzebują. Dlatego zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad psychologa Piotra Zalewskiego, z którym można porozmawiać zdalnie – w każdy poniedziałek i środę
w godz.: 17.00–19.00, oraz osobiście – we wtorki w godz. 15.00–
17.00. Aktualne informacje dotyczące miejsca i terminów dyżurów dostępne są na naszej stronie internetowej.
W ramach kampanii „Zdrowy Wasilków” powstają również filmy,
które publikujemy na naszym Facebooku. W trakcie realizacji jest
program telewizyjny, który jest emitowany w Twojej Telewizji
Regionalnej.
Gdy tylko minie stan epidemii, będziemy rozwijali akcję o nowe
wydarzenia zajęcia dla młodzieży i seniorów oraz wszystkich
osób, które potrzebują aktywności, a czasem i pomocy – zarówno na terenie miasta, jak i poszczególnych sołectw.
Bądźcie z nami!
#zdrowyWasilków
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Dwa lata Karty Wasilkowianina
Korzysta z niej już prawie 1400 mieszkańców Gminy Wasilków

Karta Wasilkowianina to projekt wdrożony przez Burmistrza Wasilkowa w 2019 r. Karta jest wydawana bezpłatnie i upoważnia do korzystania z ulg, zniżek, dopłat, zwolnień bez żadnych dodatkowych zaświadczeń.
Kartę wydaje się na podstawie wniosku. Przysługuje ona również
dzieciom i małżonkom osób wspomnianych wyżej.
Dzięki porozumieniu wypracowanym z Białostocką Komunikacją Miejską, posiadacze Karty Wasilkowianina
otrzymali ulgi na bilety w II strefie:
Wysokości zniżek na bilety:
15 zł – zniżka na 30‑dniowy /miesięczny bilet ulgowy — na jedną bądź wszystkie linie
30 zł – zniżka na 30‑dniowy /miesięczny bilet normalny —
na jedną bądź wszystkie linie
45 zł – zniżka na trzymiesięczny bilet ulgowy
90 zł – zniżka na trzymiesięczny bilet normalny

Karta Wasilkowianina - wzory do wyboru

K

arta cieszy się popularnością wśród mieszkańców korzystających z przejazdów komunikacją miejską. W roku 2019 kartę
otrzymało 670 osób, w roku 2020 – 722 osoby. Kto może otrzymać Kartę Wasilkowianina?
Karta wydawana jest w trzech przypadkach:
1) osobom, które są zameldowane na pobyt stały na terenie
Gminy Wasilków i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zameldowania, bez względu na to czy
osiągają dochód lub
2) osobom nie zameldowanym, ale mieszkającym na terenie
Gminy Wasilków i rozliczającym podatek dochodowy od osób
fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku lub
3) osobom, które mieszkają w Gminie Wasilków i są podatnikami
podatku rolnego od osób fizycznych w Gminie Wasilków i nie
zalegają z zapłatą tego podatku.

Posiadanie Karty Wasilkowianina jest także niezbędne,
by otrzymać dotację gminną na dziecko, uczęszczające
do jednego ze żłobków niepublicznych, funkcjonujących
na terenie Gminy Wasilków:
1. Niepubliczny Żłobek i Przedszkole “Wesołe Robaczki” w Wasilkowie, ul. Białostocka 98, wesolerobaczki.pl
2. Przedszkole i Żłobek HAPPY w Wasilkowie, ul. Białostocka 106a
/U1, centrum‑happy.pl
3. Żłobek MiniMontessori, ul. Białostocka 106 lok 1U,
zlobekwasilkow.pl
Posiadacze Karty Wasilkowianina mogą korzystać z ulg,
które oferują partnerzy programu:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej oferuje 50% zniżki na zakup biletu spacerowego i na zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz rabat na zajęcia o charakterze edukacyjnym, www.
skansen.bialystok.pl
Jurajski Park Dinozaurów, ul. Nadawki b/n w Wasilkowie udziela bonifikaty w wysokości 10% na zakup biletu uprawniającego
do zwiedzania stref tematycznych w Parku: ścieżki tematycznej
z dinozaurami, a także farmy grzybów i owadów; jurajskiparkdinozaurow.pl

Podpisanie umowy z Podlaskim Muzeum Wsi. Partner oferuje
posiadaczom karty aż 50% ulgi na zwiedzanie.
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Centrum Turystyczno‑Pielgrzymkowe przy Świętej Wodzie
daje 5% rabatu na organizację imprez okolicznościowych (z wyłączeniem przyjęć komunijnych) w „Restauracji Siódme Niebo”,
swietawoda.pl
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Wakestok nad Zalewem w Wasilkowie, udziela posiadaczom Karty Wasilkowianina bonifikaty w wysokości 20%
na wykupienie sesji na wyciągach do wakeboardingu oraz
wypożyczenie deski SUP, a także 10% na wypożyczenie roweru wodnego wakestok.pl
Unicell Poland daje 7% rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym przy ul. Supraślskiej 25 w Wasilkowie. Upust nie
dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie internetowym
www.sklepdecor.pl, unicell.pl
Casablanca Catering udziela bonifikaty w wysokości 5%
na kartę menu (z wyłączeniem papierosów) w „Restauracji
Folwark Nadawki” przy ul. Nadawki 23 w Wasilkowie, www.
folwarknadawki.pl
JARD Dziemian i Wspólnicy Sp. j., udziela 5% bonifikaty
na usługi hotelowe i gastronomiczne w obiektach firmy
JARD, zakupy w sklepach Swojak oraz płatne usługi medyczne w Podlaskim Centrum Medycznym. Rabat nie sumuje się z innymi bonifikatami udzielanymi przez firmę
JARD, www.jard.pl
ITS Projekt Beata Łukaszuk udziela posiadaczom Karty
bonifikaty w wysokości 10% na usługi projektowe w zakresie instalacji sanitarnych, www.facebook.com/ITS‑Projekt‑463421811093206/
Damian Dąbrowski Construction and Services udziela
bonifikaty w wysokości 10% na usługi glazurnicze, a także kompleksowe remonty łazienek, www.facebook.com/
DamianDabrowskiConstruction/
Silver Fox Agencja Reklamowa daje 10% rabatu na usługi
wykonywane w firmie: projekty graficzne, tworzenie stron
internetowych, obsługę mediów społecznościowych oraz
kampanii reklamowych, a także produkcję filmów reklamowych, silverfox.pl
Fundacja „Maratony Kresowe” ustaliła preferencyjną cenę
opłaty startowej w wysokości 10 zł, upoważniającej posiadacza Karty Wasilkowianina do startu w imprezie organizowanej na terenie Gminy Wasilków. maratonykresowe.pl
Stacja Paddington Szkoła Języków Obcych, ul. Krucza 38
lok. 1 i 2 w Wasilkowie, bonifikata w wysokości 5% na naukę języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i chińskiego, przy płatności z góry za cały rok zajęć. www.
facebook.com/stacja.paddington

Mała retencja
– nabór wniosków zakończony,
kolejny planujemy w przyszłym roku

D

o 20 października mieszkańcy miasta i gminy Wasilków mogli składać wnioski na uzyskanie dofinansowania w ramach
tzw. „małej retencji”. W tegorocznym, pilotażowym naborze dofinansowanie otrzymały wszystkie osoby, które poprawnie wypełniły wnioski i złożyły je w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.
Dotacje przekazano mieszkańcom, którzy utworzyli na swoich
posesjach system małej retencji – umieszczając tam zbiorniki
i inne urządzenia do gromadzenia wód opadowych.
Dotacja jest udzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych
kosztów systemu deszczowego, ale nie więcej niż 3.000 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane wszystkim wnioskodawcom
do końca bieżącego roku.
Gmina Wasilków jako jedna z pierwszych w całym województwie podlaskim uruchomiła program dotacyjny, w ramach którego mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie do wykonania przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania
wód deszczowych wraz z instalacją do podłączenia do rynny.
Burmistrz Wasilkowa podjął inicjatywę uruchomienia programu
w odpowiedzi na prośby i liczne pytania mieszkańców, którzy
zgłaszali się do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie z pytaniami,
zgłaszając potrzebę podjęcia tego rodzaju działań. Następnie
Rada Miejska przyjęła program w drodze uchwały.
Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki
któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory
ekonomiczne. Efektem realizacji programu będzie ograniczenie
wykorzystywania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Dzięki zaangażowaniu i aktywnym udziale mieszkańców z pewnością wzrośnie świadomość ekologiczna naszej społeczności. Wszystkie metody, które zatrzymują opad w miejscu
jego wystąpienia, zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą skutki
suszy, która w ostatnich latach dawała o sobie znać. Zbieranie
wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania. Jej wykorzystanie pozwala ograniczy zużycie wodny pitnej do celów innych niż spożywanie wody.
Program „małej retencji” to kolejny obok programu wymiany
pieców węglowych na ekologiczne, który realizuje proekologiczne cele i jest dotowany bezpośrednio z budżetu gminy.
Programy te funkcjonują obok tych, które realizowane są przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, gdzie nasi mieszkańcy również mogą złożyć wniosek dofinansowanie. Wspólnie
zadbajmy o otaczające nas środowisko naturalne! Zachęcamy
do korzystania z tych możliwości.
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Wasilków pięknieje

Wasilkowska cerkiew w nowej scenerii. Nasadzenia w linii
okręgów nawiązują stylistyką do okrągłej kopuły cerkwi.

Nowe projekty poprawiły wizerunek
centrum miasta
W tym roku zadbaliśmy w szczególny sposób o kilka ważnych miejsc w centrum miasta – wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się wygodniej i przyjemniej.
Budżet obywatelski był ważnym sygnałem –
tego potrzebują mieszkańcy

Aby stworzyć coś nowego– stare
konstrukcje musiały zniknąć

Skwer przy ul. Białostockiej w Wasilkowie zmienił swoje oblicze,
a to dzięki zwycięskiemu projektowi budżetu obywatelskiego
2020, którego wnioskodawcą był radny Andrzej Augustynowicz.

Obok nowych elementów, które zachwyciły mieszkańców estetyką, istniał jeden element, który psuł obraz tego miejsca –
to zniszczona, zamknięta od lat budka dawnego CPN. Dzięki
porozumieniu zawartemu z właścicielem działki pojawiła się
możliwość usunięcia tego obiektu i uporządkowania przestrzeni.
Rozbiórka szpecącej miasto budki przebiegła sprawnie i w niespełna dwa dni nie było już po niej śladu. Na wiosnę skwer
wzbogaci się w dodatkową zieleń, ścianę wodną będą okalać
tuje i krzewy.

Bardzo efektowna, podświetlana tablica ozdobna z herbem
Wasilkowa, fontanna, mała architektura – ławki, kosze na śmieci,
donice na kwiaty – zmieniły to miejsce nie do poznania. Nasadzenia w parku to wynik pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wasilkowie. Posadzono tu głównie hortensje i iglaki. Wiosną
zakwitną tu tulipany, a w kolejnych miesiącach zachwycać będą
barwne niecierpki.
16
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Skwer przy cerkwi
przy ul. Rynek Kilińskiego w Wasilkowie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie zadbał i tutaj
o nowe nasadzenia. Już na wiosnę centrum miasta rozkwitnie
i będzie cieszyło widokiem zarówno mieszkańców, jak i wszystkich, którzy odwiedzają Wasilków.
Na terenie blisko 1800 m kw. posadzone zostały rośliny wieloletnie o różnym terminie kwitnienia. Rabaty zostały zaprojektowane w okręgach nawiązujących stylistyką do kopuł sąsiadującej
cerkwi. Mała architektura – nowe ławki, kosze na śmieci i stojak
na rower – stwarzają dogodne okoliczności do odpoczynku.
Projekt zagospodarowania zielenią skweru przy cerkwi został
zrealizowany w ramach dofinansowania w wysokości ponad 11
tys. zł, które pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.

Gmina Wasilków nawiązała współpracę
z Wydziałem Architektury Politechniki
Białostockiej
Dzięki temu przygotowana zostanie urbanistyczna inwentaryzacja części miasta przez studentów V semestru architektury.
Młodzi architekci pod okiem swoich opiekunów naukowych –
dr Danuty Korolczuk oraz prof. Jerzego Uścinowicza – Dziekana
Wydziału Architektury PB – przygotują również pomysły na zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Białostockiej 32.

Prace nad nowymi nasadzeniami zakończono jesienią, ale dopiero
wiosną zobaczymy ich efekty w pełnej okazałości.

Dawna stacja CPN. Zjęcie nadesłane przez mieszkańca za pośrednictwem aplikacji Lupe w październiku 2020 roku z komentarzem
– Czy można coś zrobić z tym pomnikiem nieporozumień.

Miejskie iluminacje wprowadziły
mieszkańców w świąteczny klimat
Przysłowiową „kropką nad i” po roku pracy nad estetyką Wasilkowa są iluminacje, które w tym roku zdobią główne ulice Wasilkowa – Białostocką od ronda przy ul. Jurowieckiej oraz Grodzieńską
do ulicy Polnej. Na głównym rondzie stanęła kilkumetrowa choinka, zaś na skwerze przy cerkwi – świetlna pocztówka – ramka
do robienia zdjęć. Ramka cieszy się dużą popularnością – można
zrobić w niej zdjęcie i przekazać w ten sposób życzenia świąteczne z Wasilkowa swoim bliskim i znajomym.

w w w.ga zet a . m o ak w asilkow. p l
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Nowe dofinansowanie i nowe perspektywy
Po zawirowaniach do Studzianek wrócił spokój
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bia-

wództwie) stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza Wasilkowa

łymstoku, jaki zapadł 2 grudnia 2020 r., zarządzenie burmistrza Wasilko-

w sprawie odwołania dyrektora szkoły w Studziankach.

wa w sprawie odwołania Jadwigi Piotrowskiej ze stanowiska dyrektora

Jadwiga Piotrowska jest także członkiem rady programowej TVP 3 Bia-

szkoły podstawowej w Studziankach, nie powinno było zostać usunięte

łystok. W telewizji tej pojawiły się w krótkim czasie dwa programy inter-

z obrotu prawnego przez wojewodę. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nad-

wencyjne, w których odwołana dyrektor szkoły wielokrotnie zabierała

zorcze wojewody podlaskiego, przyznając rację argumentom podno-

głos, prezentując swój punkt widzenia. Tak sprawa małej wiejskiej szkoły

szonym przez burmistrza. Wyrok jest nieprawomocny.

nabrała wymiaru medialnego i politycznego, który nie przyprawiał jej
dobrej sławy. Burmistrz w tym czasie nie odpowiadał na liczne zarzuty

Trudna decyzja

prezentowane w mediach i czekał na wyrok sądu.

5 sierpnia br. burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podjął decyzję
o odwołaniu Jadwigi Piotrowskiej ze stanowiska dyrektora szkoły, po tym

Do Studzianek wrócił spokój

jak trafiła do niego oficjalna skarga większości nauczycieli i rodziców

W szkole podstawowej w Studziankach uczniowie i nauczyciele na-

uczniów tej szkoły na ówczesną dyrektor. Pod koniec sierpnia wojewo-

reszcie mogą zająć się tym co najważniejsze – edukacją najmłodszych

da podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarzą-

mieszkańców gminy. Z uwagi na trwającą pandemię koranowirusa, bar-

dzenia burmistrza w tej sprawie, dlatego burmistrz zwrócił się do sądu.

dzo dużą liczbę zachorowań – spokojne i racjonalne funkcjonowanie

– Odwołanie dyrektor Piotrowskiej ze stanowiska było bardzo trudną de-

jednostki jest kluczowe dla właściwego realizowania podstawy progra-

cyzją, jednak jak widać słuszną. Cieszy mnie, że sytuacja w szkole w Stu-

mowej.

dziankach się uspokoiła. Napływa do mnie wiele pozytywnych informacji

– Wydaje mi się, że po tych kilku niespokojnych miesiącach nastąpiło

od nauczycieli i rodziców, dotyczących obecnego funkcjonowania szko-

pewne wyciszenie emocji, wprowadzona została pewna przewidywal-

ły – powiedział burmistrz Adrian Łuckiewicz.

ność pracy, jest lepsza współpraca między dyrektorem i radą pedago-

Burmistrz czeka jeszcze na rozstrzygnięcie sądu w sprawie dwóch kolej-

giczną oraz rodzicami – nie ma wątpliwości Adrian Łuckiewicz, burmistrz

nych rozstrzygnięć wojewody podlaskiego – unieważniającego konkurs

Wasilkowa. – Obowiązki dyrektora pełni obecnie pani Dorota Szewko.

na dyrektora szkoły oraz unieważniającego powołanie komisji konkurso-

To nauczycielka z dużym stażem pedagogicznym, z wykształceniem

wej. Te rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody samorząd Wasilkowa rów-

do zarządzania w oświacie. Jadwiga Piotrowska po odwołaniu z funk-

nież zaskarżył do WSA.

cji dyrektora w dalszym ciągu pozostaje zatrudniona jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Studziankach.

Gorące lato w Studziankach
O szkole podstawowej w Studziankach zrobiło się głośno w czasie te-

Czas na dobre informacje

gorocznych wakacji. Jeszcze pod koniec roku szkolnego 2019/2020

Począwszy od 2018 roku Burmistrz Wasilkowa trzykrotnie wnioskował

do burmistrza Wasilkowa trafiła oficjalna skarga nauczycieli i rodziców

o udzielenie wsparcia finansowego w celu modernizacji szkoły w Stu-

uczniów tej szkoły na ówczesną dyrektor – Jadwigę Piotrowską, powo-

dziankach ze środków rezerwy budżetu państwa.

łaną na to stanowisko przed dwoma laty przez poprzedniego burmistrza

Złożony w tym roku wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rzą-

Mirosława Bielawskiego. Rada pedagogiczna wnioskowała o odwołanie

dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony pozytywnie.

dyrektorki. Z 22 członków rady – 12 było za odwołaniem, 3 wstrzymało

Szacowany koszt inwestycji określono na 2 000 000 zł, gmina otrzyma

się, a tylko 6 osób było przeciwnych. O odwołanie dyrektor wnosiła też

zaś na ten cel 1 000 000 zł.

znaczna część rodziców. Nauczyciele podnosili liczne zarzuty i przyta-

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły

czali sytuacje, które wystąpiły w szkole, a ich zdaniem – nie powinny

w celu zwiększenia liczby sal lekcyjnych oraz dostosowanie budynku

mieć miejsca. Z tą opinią nie zgadzała się Jadwiga Piotrowska oraz kilku

do wymogów przeciwpożarowych. Opracowana dokumentacja tech-

nauczycieli i rodziców.

niczna obejmuje budowę klatki schodowej w północnej części budynku

Przed odwołaniem dyrektorki burmistrz zasięgnął opinii związków za-

i przebudowę części poddasza, w tym aranżację istniejącej przestrzeni

wodowych: Solidarność, w której Jadwiga Piotrowska pracowała przez

poddasza na pomieszczenia sal lekcyjnych. Wzmocnione zostaną istnie-

wiele lat, była przeciwna, zaś Związek Nauczycielstwa Polskiego bardzo

jące fundamenty budynku, prace obejmą także montaż nowej stolarki

stanowczo poparł tą decyzję.

okiennej i drzwiowej oraz modernizację istniejących instalacji.

Jadwiga Piotrowska przez kilka kadencji była też radną w Wasilkowie,

Realizacja inwestycji jest konieczna w celu zapewnienia odpowiednich

a obecnie z ramienia partii PiS jest radną w powiecie białostockim.

warunków nauczania dla dynamicznie rosnącej liczby uczniów – mówi

I to właśnie politycy i członkowie partii stali się najbardziej zagorzały-

Adrian Łuckiewicz – Cieszę się, że dzięki naszym konsekwentnym stara-

mi obrońcami pani dyrektor. Najpierw negatywną opinię (nie była wią-

niom, po trzech latach zabiegania o środki zewnętrzne, inwestycja bę-

żąca dla burmistrza) wydała w tej sprawie Podlaska Kurator Oświaty,

dzie dofinansowana.

a we wrześniu wojewoda podlaski (przedstawiciel rządu PiS w woje-
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Zalew w Wasilkowie
stanie się prawdziwą wizytówką miasta

Zalew w Wasilkowie
pięknie prezentuje
się z lotu ptaka.

20 listopada 2020 r. burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz
podpisał umowę, w której przekazał wyłonionemu wykonawcy zlecenie opracowania projektu i dokumentacji technicznej zagospodarowania części terenów przy zalewie w Wasilkowie.
To pierwszy, ważny krok do realizacji długo wyczekiwanego
przez mieszkańców przedsięwzięcia. Otoczenie zalewu od wielu lat wymagało modernizacji.
Opracowany zostanie projekt budowlany oraz projektu architektoniczno-budowlany nabrzeży: od ul. Jurowieckiej oraz od
ul. Białostockiej - przy założeniu rozbiórki szpecących miasto,
niebezpiecznych pomostów, basenów kąpielowych i wieży do
skoków.
Projekt nabrzeża północnego od ul. Jurowieckiej będzie zawierał m.in. następujące obiekty i elementy zagospodarowania:
 plażę
 pomost pływający do cumowania kajaków
 małą gastronomię.
 wypożyczalnię sprzętu pływającego
 małą architektura: ławki, leżaki, stojaki na rowery, słupki z zasilaniem
 oświetlenie oraz monitoring
 parking na min. 100 miejsc postojowych
 alejki spacerowe

 ścieżkę rowerową (połączenie ul. Jurowieckiej z ul. Białostocką)
 miejsce do cumowania kajaków przed jazem oraz miejsce do
spuszczania kajaków po drugiej stronie jazu
 plac zabaw dla dzieci
 boiska do gry w siatkówkę plażową
 założenie trawników
 nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
 rezerwa terenu pod amfiteatr

Projekt nabrzeża południowego od ul. Białostockiej będzie
zawierał m.in. następujące obiekty i elementy zagospodarowania:
 pomosty w części na palach, dwukondygnacyjne, w części pływające, połączone z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Białostockiej, zapewniające dostęp do plaży dla osób niepełnosprawnych
 pomost pływający do cumowania kajaków
 małą architekturę: ławki, stojaki na rowery, słupki z zasilaniem
 alejki spacerowe
 oświetlenie oraz monitoring
 założenie trawników
 nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
W Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbywają się regularne, cotygodniowe spotkania z architektami, w trakcie których omawiane
są wszystkie zagadnienia związane z projektem i ustalane szczegóły. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń będzie realizowane w czterech etapach do 30
czerwca 2021 r.
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Dzień Przedszkolaka
Wielkie święto najmłodszych

Z inicjatywy dyrektorów wasilkowskich przedszkoli, burmistrza oraz Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w tym roku
dzieci miały wyjątkowe święto. Przedszkola oraz MOAK przygotowały wiele atrakcji dla najmłodszych, a Burmistrz spotkał
się z nimi on‑line.
W tym roku po raz pierwszy w naszej Gminie maluchy mogły
poczuć się naprawdę wyjątkowo. Każde przedszkole na swój
sposób zorganizowało ten czas. Były zabawy, konkursy, nagrody. Dużo tańca, balonów, świętowanie pełne małych i dużych
radości.
Do wasilkowskich przedszkoli zawędrowała także Elza i pirat Jack
– duże “maskotki” z MOAK‑u.
Wszystkie przedszkola połączył też wspólny projekt. Dzieci
przygotowały plansze, na których odbiły swoje dłonie. Z plansz
przygotowanych przez przedszkola z Gminy Wasilków powstał
ogromny bilboard, który zawisł przy rondzie ulic Jurowieckiej
i Białostockiej.
20

Na zwieńczenie całotygodniowego świętowania, Burmistrz Adrian Łuckiewicz miał niezwykłą okazję „odwiedzić” wasilkowskie
przedszkola – wszystkie w jednym czasie. Spotkał się z dziećmi
on‑line na platformie „Teams” z okazji Dnia Przedszkolaka.
Każde przedszkole przygotowało do burmistrza kilka pytań.
Dzieci z wielkim przejęciem pytały burmistrza o jego rodzinę,
czy ma jakieś zwierzęta, czy potrafi ugotować zupę ogórkową,
co najbardziej lubił jeść w dzieciństwie.
Dzieci pytały, czy praca burmistrza jest trudna. Dowiedziały się,
że jest pełna różnych wyzwań i bardzo ciekawa. Pytań było całe
mnóstwo, dużo też uśmiechu. Niektóre przedszkola nawet zaśpiewały piosenkę. To było przemiłe spotkanie, choć nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z maluchami. Oby w następnym
roku udało się odwiedzić przedszkola osobiście.
Jednym z elementów świętowania przedszkolaków było także
tworzenie prac plastycznych pod tytułem “Wasilków oczami
dziecka”. Oto kilka z nich.
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Wasilków pamięta

Ważne rocznice i pamięć o historii ziemi wasilkowskiej
Mimo tego, że ostatnie miesiące w Wasilkowie
uniemożliwiały zorganizowanie uroczystych
obchodów, pamiętaliśmy o ważnych momentach w historii Wasilkowa i naszego kraju.
13 kwietnia w 2007 roku został ustanowiony przez Sejm
RP Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ta data jest ważna
dla historii Wasilkowa z jeszcze jednego powodu. W tym roku
przypada 80. rocznica drugiej deportacji wasilkowskich rodzin
do Związku Radzieckiego.
13 kwietnia 2020 r. Burmistrz Adrian Łuckiewicz samotnie złożył kwiaty pod pamiątkowymi krzyżami przy ul. Polnej w Wasilkowie.

UPAMIĘTNIENIE WASILKOWIAN
ZAMORDOWANYCH W 1943 R.
15 lipca 1943 roku hitlerowcy zamordowali w miejscu masowych straceń w lasku Pietrasze 50 osób – mężczyzn, kobiet
i dzieci. Wśród nich byli mieszkańcy Wasilkowa, których zwłoki
ekshumowano w 1944 roku i pochowano na cmentarzu w Wasilkowie.
W dzień rocznicy Burmistrz Wasilkowa oddał cześć oraz złożył
kwiaty na grobie zamordowanych.

„C

ieszę się, że w Wasilkowie powstają takie miejsca pamięci, powstają nowe publikacje o naszej historii, a obiekty
w przestrzeni publicznej na mocy decyzji władz samorządowych zyskują imiona ważnych osób dla naszej historii” – powiedział Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz 15 sierpnia 2020 r.
podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy ul. Białostockiej
72. Jeszcze w 2020 roku z okazji 30stej rocznicy powstania samorządu terytorialnego III RP zostanie wydana kolejna publikacja
Antoniego Pełkowskiego, poświęcone tej tematyce.

We wrześniu 2020 r. odnowiliśmy pomnik na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscu pochówku wasilkowian zamordowanych przez hitlerowców w 1943 roku. Pomnik został wzmocniony
– zyskał nowy cokół oraz został wyczyszczony i zabezpieczony.
O jego renowację prosił tuż przed swoją śmiercią śp. Jan Halicki.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI
KATYŃSKIEJ – 13 KWIETNIA
13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów, zamordowanych
wiosną 1940 r. na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego. Wśród ofiar Katynia i Miednoje znaleźli się także wasilkowianie, których imiona i nazwiska uwieczniono na tablicy
pamiątkowej „Dęby Pamięci” w Wasilkowie, znajdującej się w rejonie zbiegu ulic Kościelnej i Polnej.
22
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SETNA ROCZNICA
BITWY WARSZAWSKIEJ
15 sierpnia obchodziliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej
– jednego z najważniejszych starć zbrojnych w historii nowożytnej Europy.
Wasilkowskie obchody w tym roku były kameralne ze względu
na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, ale także przeniknięte duchem lokalnego patriotyzmu i wspomnień o synach
ziemi wasilkowskiej, którzy walczyli na froncie w 1920 roku.

rodaków stawiając pomnik na osiedlu Leśnym przy ul. Dębowej.
6 września 2020 r. przy pomniku odbyła się symboliczna uroczystość złożenia kwiatów, w której uczestniczyli m.in. duchowni,
Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz wraz z Zastępcą Dominiką Jocz, radni Rady Miejskiej w Wasilkowie, p. Antoni Pełkowski
oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej
im. ks. Wacława Rabczyńskiego, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie placówek oświatowych z Gminy Wasilków.
Obchody tej uroczystości w Wasilkowie przywrócone zostały
decyzją burmistrza w 2019 roku.

O godzinie 10.00 została odsłonięta pamiątkowa tablica przy
ul. Białostockiej 72, upamiętniająca wasilkowian – uczestników
Bitwy Warszawskiej, pochodzących z rodziny Bućko. W południe
odbyło się spotkanie przy kapliczce, aby złożyć kwiaty. Po odśpiewaniu hymnu, krótkim przemówieniu i wspólnej modlitwie
kwiaty złożyli Burmistrz Wasilkowa wraz z Zastępcą, radni Rady
Miejskiej w Wasilkowie: Monika Targońska‑Dakowicz i Łukasz Bojanowski, przedstawiciele duchowieństwa: ks. Zdzisław Karabowicz oraz ks. Romuald Bućko oraz przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej: Antoni Pełkowski, Grażyna Szczesiul oraz Cecylia Chorabik.
O godz. 15.00 kolejny raz rozpoczęliśmy procesję wodną. Na koniec dnia o godz. 20.30 na cyplu miała miejsce projekcja filmu
o Bitwie Warszawskiej z cyklu „Sensacje XX wieku”, która zgromadziła ponad 40 widzów.

W 2020 roku odeszli od nas byli radni Rady Miejskiej
w Wasilkowie – zasłużeni społecznicy i samorządowcy:

ROCZNICA POWIETRZNEJ
BITWY NAD WASILKOWEM

Śp. Jan Halicki – radny Rady Miejskiej w Wasilkowie trzech
kadencji w latach 1990–1998 i 2006–2010, odszedł od nas
w marcu 2020 r.

We wrześniu 1939 r. nad Wasilkowem rozegrała się powietrzna walka polskiej rozpoznawczej RWD‑14b Czapli i niemieckiego dwusilnikowego samolotu, w której zestrzeleni zostali lotnicy kpt. obs. Seweryn Łaźniewski i por. pil. Eugeniusz Chojnacki.
W 1989 r. społeczeństwo Wasilkowa uczciło śmierć dzielnych

PAMIĘTAMY O RADNYCH WASILKOWA

Śp. Kazimierz Hapoń – radny Rady Miejskiej w Wasilkowie
dwóch kadencji w latach 2010–2018, odszedł od nas w maju
2020 r.
Śp. Adam Galaszek – radny Rady Miejskiej w Wasilkowie kadencji w latach 2010–2014, odszedł od nas w listopadzie 2020 r.
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Kultura w koronie

Kończy się rok, który był rokiem jakiego nikt z nas nie planował, a Miejski Ośrodek Animacji Kultury na rok 2020 planów miał wiele. Części z nich z wiadomych względów nie udało się zrealizować,
niektóre zajęcia udało nam się przenieść do sieci ale podjęliśmy się również zorganizowania kilku
nowych wydarzeń, które chcemy aby już na stałe wpisały się w kalendarz Wasilkowa.

D

ziałania MOAK‑u prowadziliśmy w trudnych okolicznościach
oraz w dużej niepewności co do możliwości ich realizacji.
Priorytetem oczywiście było zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców naszych zajęć i wydarzeń. Wspólnie z naszymi instruktorami
zrealizowaliśmy kilkadziesiąt materiałów filmowych, m.in. zajęcia
szachowe, nauka gry na gitarze i perkusji, zajęcia wokalne, zajęcia baletowe oraz prezentacje zespołów wokalnych działających przy Ośrodku, które publikowane były w naszych mediach
społecznościowych.

skie osiedla rozpoczęliśmy sezon, który jak się okazało obfitował
w wiele różnorodnych wydarzeń. Oto kilka z nich:

Wraz z nadejściem wiosny, zaczęliśmy wychodzić z naszymi działaniami w tak zwany teren. Od pierwszych niepewnych kroków,
nie mając jasnych informacji czy działania nie łamią obostrzeń,
z każdym kolejnym wydarzeniem nabieraliśmy pewności, że
wspólnie z odbiorcami i uczestnikami jesteśmy w stanie zadbać
o bezpieczeństwo. Koncertobusem, który odwiedził wasilkow-

Pierwszy Nadrzeczny Salon Ambientu – zorganizowaliśmy
wspólnie z ekipą Up To Date Festiwal. Muzyka ambientalna
to muzyka ambitna tak jak Wasilków, a Pierwszy Nadrzeczny Salon Ambientu jest krokiem w kierunku patrzenia na Wasilków nie
jak na sypialnię ale również jako na salon. Miejsce gdzie możemy
wspólnie wypoczywać, spędzać czas, radować się tym co po-

24

Kino Plenerowe – od lipca do końca września, w każdy weekend
spotykaliśmy się z mieszkańcami naszej gminy podczas plenerowych seansów filmowych. Prezentowaliśmy znane i lubiane polskie komedie – Sami Swoi, Poszukiwany poszukiwana, Miś oraz
wiele innych. Każdy seans poprzedzony był pokazem fotografii
członków grupy fotograficznej Krajobraźnia.
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siadamy i wokół czego żyjemy. Kolejną edycję tego wydarzenia
planujemy na 14 sierpnia 2021 roku.
Pożegnanie Lata w Rytmie Reggae – Reggae przez wiele lat gościło w Wasilkowie, po kilkuletniej przerwie znowu pozytywne
rytmy zabrzmiały na Cyplu. Liczna publiczność tylko nas utwierdziła w przekonaniu, że była to dobra decyzja. Dlatego już zapraszamy na kolejne Reggae Day, które zaplanowane jest na 7
sierpnia 2021 roku.
Spektakl plenerowy „(HashTak) Witkacy” – MOAK w Wasilkowie
współorganizował spektakl plenerowy, który odbył się 6 września na Cyplu w ramach akcji Zdrowy Wasilków. Scena teatralna
została przyjęta bardzo gorąco przez mieszkańców dlatego planujemy rozpocząć kolejne wakacje teatralnie.
XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
im. Ks. Wacława Rabczyńskiego – Zainaugurowany w 2005 roku
jest jedynym tego typu wydarzeniem kulturalnym w województwie podlaskim. 16. już edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności i jak co roku cechowała się bardzo wysokim
poziomem artystycznym. W imieniu Dyrektora artystycznego
Festiwalu, pana Dariusza Hajdukiewicza, zapraszamy na kolejne festiwalowe koncerty, w każdą niedzielę września 2021 roku.

To tylko część wydarzeń. Wspólnie z mieszkańcami Wasilkowa
udało nam się przeprowadzić wiele ciekawych akcji, warsztatów,
spotkań, festynów, gier i wiele wiele innych. Rok 2020 był rokiem
wyjątkowym pod wieloma względami, w imieniu całego zespołu MOAK, życzę czytelnikom Gazety Wasilkowskiej aby rok 2021
był rokiem zwyczajnym.
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Dojazd do ulicy
Niemeńskiej
w Nowodworcach
– problem, który trzeba rozwiązać
Rozmowa z Adrianem Łuckiewiczem, Burmistrzem Wasilkowa
– Nowodworce z małej miejscowości w ciągu kilku lat stały się dużym

– Skargi mieszkańców ul. Niemeńskiej na tę sytuację pojawiały się dużo

osiedlem mieszkaniowym. Jaką sytuację Pan zastał obejmując urząd

wcześniej, na długo przed tym, zanim ja zostałem burmistrzem. Zdaję

burmistrza w listopadzie 2018?

sobie sprawę z tego, że ich sytuacja się nie zmieniła, dalej tą drogą prze-

– Zastałem bardzo dynamicznie rozwijające się osiedle, na terenie któ-

jeżdżają samochody, a jeśli się zmieniła to o tyle, że przybyło domostw.

rego w latach 2015–2018 wydano kilkaset warunków zabudowy. Poza

Staram się zrozumieć ich sytuację i sytuację mieszkańców mojej gminy.

warunkami zabudowy na obecnie istniejących lub budujących się 500

I szukam rozwiązań.

domów, jedna z firm otrzymała pozwolenie na budowę 72 mieszkań.

Jestem negatywnie zaskoczony decyzją sądu, zwłaszcza że wyrok zapadł

To z kolei umożliwiło kolejnej firmie wystąpienie z wnioskiem o warunki

w trybie niejawnym. E‑mail od mieszkańców do pracownika urzędu nie

zabudowy na zasadzie dobrego sąsiedztwa na budowę kolejnych 12

zawierał cech wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego,

willi miejskich, które dadzą następne 240 mieszkań. Podsumowując – po-

a tak go sąd potraktował i brak odpowiedzi na ten domniemany przez

wstaje tam naprawę poważne osiedle, które – w mojej ocenie – w ciągu

sąd wniosek, potraktował jako bezczynność burmistrza jako organu.

kilku lat może liczyć nawet 2000 mieszkańców.

Z tym wyrokiem się nie zgadzam, bo uważam że podjąłem liczne dzia-

– I to ogromne osiedle ma jeden poważny problem komunikacyjny.

łania, żeby ten problem rozwiązać.

Dojazd do osiedla z ulicy Niemeńskiej w Białymstoku.

– A jakie konkretnie działania Pan podjął?

– W tej chwili jest tak, że na osiedle prowadzi nie do końca legalny zjazd

– Odbyłem w tej sprawie spotkania z prezydentem Miasta Białegosto-

z ulicy Niemeńskiej, przy czym ulica Niemeńska leży w granicach miasta

ku i jego zastępcami. Zorganizowałem wizję lokalną, spotkanie w tere-

Białystok, a krawężnik już jest administracyjnie w gminie Wasilków. Boleję

nie z radnymi, by przyjrzeli się problemowi z bliska i współuczestniczyli

bardzo nad tym, że w przeszłości, czyli w latach 2015–2018, przy wyda-

w rozwiązaniu problemu lub zaakceptowali rozwiązania, które propo-

waniu decyzji o warunkach zabudowy, brakowało planu zagospodaro-

nuję. Spotkałem się również z developerami, z którymi ustaliliśmy, że

wania, brakowało przemyślenia układu komunikacyjnego i wszystkich

wspólnie wykonamy na tym odcinku dojazdu z części ulicy Niemeńskiej

tych rozwiązań, które są konieczne dla funkcjonowania dużego osiedla.

po stronie gminy Wasilków asfaltowy dywan, by nie było błota i kurzu.

Jest to problem zastany, z którym mierzę się od początku swojej kadencji.

Podjąłem również z nimi rozmowy, by wspólnymi siłami w przyszłości

– I musi Pan odpowiadać na skargi mieszkańców?

wykonać ulicę Bagnowską i Wileńską (w przypadku tej ulicy wiąże się

– Na taką sytuację skarżą się przede wszystkim mieszkańcy ul. Niemeń-

to z koniecznością przejęcia tej drogi).

skiej w Białymstoku, którzy wprost domagają się zamknięcia drogi do-

Zwróciłem się również do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, żeby doko-

jazdowej do osiedla leżącego w gminie Wasilków. Problem w tym, że

nać włączenia do gminy Wasilków odcinka drogi serwisowej do ronda,

mieszkańcy osiedla nie mieliby jak dojechać do swoich domów.

co pozwoli ulicy Bagnowskiej przejąć część tego ruchu.

– Przedstawiciele mieszkańców ulicy Niemeńskiej w Białymstoku

W przyszłorocznym budżecie, jeśli będzie ku temu wola Rady Miejskiej,

pojawili się też na jednej z sesji, domagając się zamknięcia wjazdu

chciałbym, żeby się znalazły koszty opracowania dokumentacji technicz-

na osiedle. Takiego zdania był też jeden z radnych: zamknąć i będzie

nej na budowę ulicy Bagnowskiej i ulicy Wileńskiej.

po problemie.

I jeszcze jedna ważna rzecz, na którą przy tej okazji warto zwrócić uwagę.

– Ale to nie jest rozwiązanie problemu! Mieszkańcy tego dużego osiedla

Do tej pory brakowało w ogóle kształtowania planowania przestrzen-

musieliby dojeżdżać do swoich domów naokoło. W czerwcu zorganizo-

nego na tym obszarze. Na początku swojej kadencji podjąłem działania

wałem spotkanie komisji radnych, by podczas wizji lokalnej poznali pro-

i doprowadziłem do podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie utworze-

blem. Wnioski komisji są takie, że jako rozwiązanie dojazdu na pierwszy

nia planu zagospodarowania przestrzennego na 50 hektarach we wsi

plan wysuwa się budowa ulicy Wileńskiej.

Nowodworce. I radni się do tej propozycji przychylili. Mam nadzieję, że

– A wracając do skarg mieszkańców. W międzyczasie wnieśli sprawę

zaakceptują też kolejne rozwiązania mogące poprawić sytuację na tym

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który

osiedlu.

stwierdził, że burmistrz Wasilkowa dopuścił się bezczynności, nie od-

– Dziękuję za rozmowę.

powiadając na wniosek mieszkańców i ukarał Pana grzywną w wysokości 500 złotych. Zaskoczyła Pana decyzja sądu?
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Kilka wspomnień z 2020 roku

Sołtysi wasilkowskich sołectw obchodzili swoje święto

Aktywny wyświetlacz prędkości zamontowany przy osiedlu Dolina
Cisów

Nad zalewem w Wasilkowie można już wypożyczyć rowery wodne

Podpisanie umowy na rozbudowę Przedszkola Słonecznego
w Wasilkowie

Oficjalne otwarcie drogi w Sielachowskich
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