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Złote Gody i Gminny Dzień Seniora  
w Wasilkowie

Kto to jest senior? Według mnie to osoba, która ma czas ale będąca 

cały czas w niedoczasie, kreatywna i aktywna, chcąca zrobić coś dla 

innych i zachęcająca swoim przykładem innych do działania, by speł-

niać swoje i innych marzenia – mówi Anna Biegańska, wiceprzewod-

nicząca Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie.

W niedzielę 14 listopada odbył się pierwszy Gminny Dzień Seniora po-

łączony z  uroczystością Złotych Godów. Wydarzenie rozpoczęła się 

od wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane 

przez Prezydenta RP parom, które przeżyły 50 lat w jednym związku 

małżeńskim. 

Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa przekazał te oznaczenia 16 mał-

żeństwom zamieszkałym na terenie gminy. Były łzy wzruszenia i rado-

ści, wspomnienia minionych 50 lat. W końcu nie wszyscy małżonkowie 

mają to szczęście, żeby wspólnie dożyć pół wieku. Życzenia szacownym 

jubilatom złożyli: burmistrz Adrian Łuckiewicz, zastępca burmistrza Do-

minika Jocz, radny Łukasz Bojanowski, ks. Jan Pochodowicz, proboszcz 

parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, ks. Zdzisław Karabo-

wicz proboszcz Parafii NMP Matki Miłosierdzia oraz ks. Paweł Łapiński 

z cerkwi pw. Św. Piotra i Pawła.

Przeżyć wspólnie 50 lat to ogromne wyzwanie. Jestem pełen podziwu, 

że udało im się razem przejść nie tylko przez chwile radosne i szczęśliwe, 

ale i trudne, jakich w końcu w każdym małżeństwie nie brakuje – mówi 

burmistrz Łuckiewicz. – Wszystkie pary pokazują i udowadniają jedno 

– że najważniejsza w tym wszystkim jest miłość i zaufanie. Że wspólnie 

z drugim człowiekiem można niemal wszystko.

Po uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie odbyła się 

część artystyczna. Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Wasilko-

wie, seniorzy mieli też okazję wziąć udział w pokazie tanecznym i fitness 

uczestniczek zajęć tanecznych, gimnastyki zdrowotnej i rehabilitacyjnej, 

a następnie występu grupy Wasilkowianie, Dąbrówka z Dąbrówek, Mal-

wianki ze Studzianek, a także grupy nieformalnej Aktywni 50+.

Na koniec chętni wzięli udział w zabawie tanecznej.

Ten dzień pokazał, że wasilkowscy seniorzy potrafią się świetnie bawić, 

nie mają kompleksów i zahamowań. Zatracają się w śpiewie, tańcu, gim-

nastyce czy malarstwie. Widzieliśmy muzyczne, gimnastyczne i tanecz-

ne show w wykonaniu ludzi, od których bije radość życia, którzy celebru-

ją każdą chwilę. Urokowi Seniorów nie można się oprzeć. Z okazji Dnia 

Seniora życzyłabym sobie i innym seniorom przede wszystkim zdrowia, 

żebyśmy zawsze byli aktywni i mieli w sobie dużo optymizmu, żeby się 

tym naszym srebrno-jesiennym czasem zachwycać. Bo to jest nasz czas. 

– podsumowuje pierwszy Dzień Seniora Anna Biegańska.

Fot.: Norbert Skutnik/MOAK
Zespół Wasilkowianie

Jubilaci 50 lecia Pożycia Małżeńskiego

Grupa seniorek w pokazie gimnastycznym

Grupa nieformalna 50+ w pokazie tanecznym
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str. 2 – Złote Gody i Gminny Dzień Seniora

str. 4-5  – Kulisy powstania „Piosenki Wasilkowskiej”

str. 6-7  – Zwycięscy tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego

str. 8 – Nowe atrakcje na mapie gminy – czyli zrealizowane 
projekty z zeszłorocznej edycji B.O

str. 9 – Szlak Turystyczny „Pamięć i Tożsamość” oficjalnie 
otwarty

str. 10-11 – Wywiad z radnym Łukaszem Marcinem 
Bojanowskim

str. 12 -13 – XVII edycja Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

str. 14 – Nowa jakość komunikacji autobusowej w Gminie 
Wasilków

str. 15 – Karta Wasilkowianina

str. 16 -17 – Nagroda w kategorii Innowacyjny Samorząd dla 
Gminy Wasilków

str. 18 – Dofinansowania dla jednostki z OSP Nowodworce

str. 19 – Nowe drogi i nasadzenia w Gminie Wasilków

str. 20-21 – Jesień w Bibliotece, projekt „#Bibiomama”

str. 22 – Wasilkowskie szkoły wyposażone w sprzęt 
komputerowy, Turniej w Siatkówce Dziewcząt o puchar 
Burmistrza Wasilkowa

str. 23 – Spotkanie Paraolimpijczyków w ramach kampanii 
#bezograniczen

str. 24 – Wasilkowscy Seniorzy chcą mieć realny wpływ 
na rozwój naszej gminy

str. 25 – Wysoka frekwencja mieszkańców Wasilkowa 
w Powszechnym Spisie Ludności, Fundusze Sołeckie na 2022 rok

str. 26 – Kampania „Otwórz się na pomoc”

str. 27 – 79. rocznica zagłady wasilkowskich Żydów w Treblince

str. 28 – Jubileusz 20- lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Wasilkowskiej

str. 29 – Wasilkowianie świętują Niepodległość, Droga Żelazna 
na stacji Wasilków

str. 30 – Projekcja filmu „Czarna Dama”, Tradycyjne Smaki 
Gminy Wasilków- przepisy mieszkańców

str. 31 – Fireshow I Festiwal „Rzeka Ognia” w Wasilkowie

str. 32 – Fotorelacja z Turnieju Karate Kyokushin Tournament 
2021

Kulisy powstawania filmu o mieszkańcach Wasilkowa 
„Piosenka Wasilkowska” str. 4-5
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Szanowni Państwo!

Z radością przekazujemy Wam kolejny, 167 numer Ga-
zety Wasilkowskiej. W tym numerze poruszamy istotne 
tematy z życia naszej Gminy m.in. Przedstawiamy zwy-
cięzców tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
i zestawiamy zrealizowane projekty w ubiegłorocznej 
edycji. Podsumowujemy wydarzenia kulturalne, które 
odbywały się przy udziale mieszkańców naszej gminy. 
Wspominamy ważne uroczystości i rocznice upamięt-
niające mieszkańców Wasilkowa, a także sukcesy na-
szych sportowców. Dowiecie się również co ciekawego 
realizują i  organizują instytucje kulturalne w  naszym 
miasteczku. Zapraszamy do lektury. 

Serdecznie zapraszamy do lektury!

W tym numerze: Od Redakcji

„Każdy projekt jest drogowskazem” – wywiad z Rad-
nym Łukaszem Marcinem Bojanowskim str. 10-11



Krzysztof Kiziewicz, znany polski filmowiec 
i współtwórca teledysków nakręcił film 
o Wasilkowie „Piosenka wasilkowska”

„Piosenka wasilkowska” szybko zdobyła ogólnopolską sławę – film pre-

zentowany był w Teleexpressie, zainteresował się nim również TVN24. 

Głośno było o  nim również w  mediach regionalnych – ukazał się 

w Obiektywie TVP3, a także pisano o nim szeroko w prasie i forach in-

ternetowych, prezentowano w rozgłośniach radiowych. Film został rów-

nież bardzo pozytywnie odebrany przez mieszkańców i widzów w całej 

Polsce, którzy nie szczędzili pozytywnych komentarzy na forach społecz-

nościowych Miasta i Gminy Wasilków. 

Przypomnimy, że 12 września br. setki mieszkańców wzięło udział w krę-

ceniu filmu o Wasilkowie „Piosenka wasilkowska” Krzysztofa Kiziewicza 

i Radovana Lee. Cały film powstał w ciągu 20 dni zdjęciowych, ale najwię-

cej emocji i poruszenia w mieście wzbudziła scena plenerowa. Centrum 

Wasilkowa zamieniło się wtedy w wielki plan zdjęciowy. 

To film o Mieszkańcach i dla Mieszkańców – dlatego jest tak wyjątkowy. 

Powstał z udziałem wspaniałej społeczności gminy Wasilków, a głównym 

jego bohaterem jest Karol Świetlicki, wasilkowianin i dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie. Fabuła filmu zbudowana jest 

właśnie wokół postaci dyrektora MOAK, który wpada na pomysł stwo-

rzenia piosenki o Wasilkowie. Do swojej idei angażuje niemal wszystkich 

mieszkańców, zwłaszcza społeczników, animatorów kultury i aktywistów.

„Największą wartością tego filmu są nasi mieszkańcy. I bardzo się cieszę, 

że po wielu miesiącach pracy nad tym obrazem weszliśmy w jego fazę 

końcową i nareszcie możemy zaprezentować efekty – mówi Adrian Łuc-

kiewicz, Burmistrz Wasilkowa. – Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział 

w nagrywaniu tego filmu. A łącznie występuje w nim ponad 400 osób. 

To było olbrzymie przedsięwzięcie, jakiego w dziejach miasta i gminy 

jeszcze nie mieliśmy. Pan Krzysztof Kiziewicz po raz kolejny pokazał wy-

sokiej klasy warsztat i oryginalne podejście do tematu. Co dało efekt 

końcowy który możecie państwo oglądać”.

„Zostaliśmy zaproszeni do stworzenia filmu promującego gminę. Na-

szym głównym założeniem było pokazanie jak największej liczby lu-

dzi, mieszkańców, ich pasji, czy jak w przypadku druhów z OSP – pracy 

na rzecz lokalnej społeczności – opowiada Krzysztof Kiziewicz, reżyser 

„Piosenki wasilkowskiej”. – Ale nie będzie to taki zwykły film promocyj-

ny – chcieliśmy stworzyć piosenkę, nawet musical, ale w lekkiej formie, 

trochę przerysowanej, gdzie z premedytacją użyliśmy rymów często-

chowskich”.

Naczelną myślą przewodnią tego utworu było to, żeby w Wasilkowie za-

uważyć człowieka, ale też tą piękną przyrodę jaka jest w gminie Wasilków.

„W samej koncepcji budowania musicalu, w założeniach było to, żeby 

większość rzeczy była stworzona przez mieszkańców gminy a my je-

steśmy tylko pomocnikami, takim mózgiem operacji. Bez mieszkańców, 

bez ich pasji, bez tego co robią – nie byłoby tego filmu – nie ma wątpli-

wości Radovan Lee – współreżyser. – I dlatego też głównym bohaterem 

naszego obrazu uczyniliśmy Karola Świetlickiego, dyrektora wasilkow-

skiego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury. Wydawało nam się, że naj-

28 października odbyła się 
uroczysta premiera filmu 
o Wasilkowie „Piosenka 
wasilkowska” na profilu 
Facebook, kanale YouTube 
i oficjalnej stronie Miasta 
i Gminy Wasilków. W tym 
samym czasie w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Ani‑
macji Kultury w Wasilko‑
wie odbyła się konferencja 
prasowa, podczas której 
film został zaprezentowa‑
ny mediom. 

fot. Magdalena Właszek

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

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

4



lepiej jest pokazanie gminy z perspektywy lu-

dzi tu mieszkających. I chyba nam się to udało”.

Dziękujemy twórcom filmu, wszystkim Miesz-

kańcom, a także licznym organizacjom i stowa-

rzyszeniom, które brały aktywny udział w po-

wstaniu filmu, w szczególności:

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wasilków, Grupa 

Mażoretek „Stars” z Wasilkowa, Zespół „Dąbrów-

ka” z Dąbrówek, Zespół „Malwianki” ze Studzia-

nek, KS Wasilków, UKS „SET” Wasilków, Kyokushin 

Team Wasilków, Kreatywny Wasilków, Krajo-

braźnia, Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiej-

skich” w Dąbrówkach, Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dąbrówkach, OSP Jurowce, OSP Nowodwor-

ce, Ochotnicza Straż Pożarna w Studziankach, 

I Podlaska Drużyna Harcerek „Convivera” im. św. 

Franciszka z Asyżu z Wasilkowa, 11 Podlaska Gro-

mada Zuchowa Andromeda z Wasilkowa

Część tej atmosfery jaka towarzyszyła powsta-

waniu filmu zobaczyć też można – równolegle 

z „Piosenką wasilkowską” powstał tzw. „making 

of” – czyli kilkunastominutowy film odsłaniają-

cy kulisy tworzenia produkcji.

Link do filmu „Piosenka wasilkowska”  

https://www.youtube.com/watch?v=a5gTDn-

jXv8o

Źródło: UM w Wasilkowie

fot. Cezariusz Andrejczuk

Zeskanuj QR kod 

i oglądaj film

reżyserzy – Krzysztof KeeZoo Kiziewicz, Radovan Lee 
– keeleefilms.com 
nurek, muzyk – Adrian Jakuć – Łukaszewicz 
dźwięk – Szymon Kubas 
making of – Adam ‚edemski’ Dondziło
piosenkę pomagał napisać – Tomasz Adamski
steadicam z Warszawy: Patryk ‚parapet’ Zalewski
steadycam assistant: Adam Drewniak
Realizacja filmu jest jednym z elementów projektu 
„Promocja obszaru LGD Puszcza Knyszyńska ukazująca 
walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne i społeczne 
gminy Wasilków”, realizowanego dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu ze środków UE w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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21 października 2021 r. Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz ogłosił wyniki głosowania bu‑
dżetu obywatelskiego i pogratulował wnioskodawcom projektów, które zakwalifikowały się 

do realizacji na rok 2022.

Znamy już wyniki głosowania 
na projekty budżetu 
obywatelskiego 2022

Przypomnimy,  że od 28 września do 8 października br. miesz-
kańcy Gminy Wasilków głosowali na  projekty zgłoszone 

do budżetu obywatelskiego 2022. Jest to już siódma edycja dla 
Wasilkowa, trzecia dla sołectw i debiut zielonego budżetu oby-
watelskiego. Kwota została podniesiona – tym razem mieszkań-
cy walczyli o 500 tys. zł.

Wnioskodawcy zwycięskich projektów oraz sołtysi sołectw, 
którzy aktywnie ich wspierali otrzymali gratulacje z rąk Burmi-
strza Adriana Łuckiewicza oraz Zastępcy Dominiki Jocz. Spo-
tkanie odbyło się u zbiegu ulic Dwornej i Kryńskiej w Wasilko-
wie gdzie w przyszłym roku powstanie plaża –  „Nowy Gaj” , 
a to za sprawą  projektu radnego Rady Miejskiej w Wasilkowie 
Łukasza Marcina Bojanowskiego, który uzyskał pierwsze miejsce 
w tegorocznym głosowaniu mieszkańców w kategorii projektów 
ogólnomiejskich.

Zwycięskie projekty w tegorocznej edycji budżetu obywa‑
telskiego to:

W kategorii ogólnomiejskich:
„Nowy Gaj” – plaża u zbiegu ulic Dwornej i Kryńskiej – rewitali-
zacja nadrzecznego Gaj-u m.in.:  usypanie piachu, przebieralnie, 
toaleta, platforma do wspinaczki dla dzieci, ścieżka sensoryczna, 
miejsce na ognisko, hamaki, domki dla owadów, ławeczki – pro-
jekt uzyskał 745 głosów
ZGŁASZAJĄCY – Ewa Żukowska, Łukasz Marcin Bojanowski /
KOSZT–  135 000 zł

„Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy 
Szkole Podstawowej przy ul. Polnej – Etap II” – nawierzch-
nia tartanowa na dwutorowym odcinku bieżni o dł. 240 m – pro-
jekt uzyskał 699 głosów
ZGŁASZAJĄCY – Agnieszka Halicka /KOSZT PROJEKTU – 135 000 
zł

Zwycięski projekt plaży
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„Radosne podwórko II – strefa gier i zabaw” – zakup no-
wych elementów i poszerzenie placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 przy ul. Mickiewicza – projekt uzyskał 638 głosów
ZGŁASZAJĄCY – Dorota Skonecka  /KOSZT PROJEKTU – 50 000 
zł

W kategorii sołeckich:
„Pomóż strażakom pomagać” – zakup sprzętu strażackiego 
oraz umundurowania dla OSP w Studziankach – buty, hełmy, 
ubrania i rękawice techniczne, narzędzia ratownicze, wąż i prą-
downica – projekt uzyskał 1247 głosów
ZGŁASZAJĄCY – Jacek Michalewicz /Studzianki II, KOSZT PRO-
JEKTU –30 000 zł

„Strefa Workout – zdrowi i sportowi sochonianie”- mon-
taż urządzeń do ćwiczeń w centrum wsi Sochonie nieopodal 
szkoły, siłowni oraz boiska – projekt uzyskał 642 głosów
ZGŁASZAJĄCY – Agnieszka Karłowicz /Sochonie, KOSZT PRO-
JEKTU –30 000 zł

„Modernizacja placu zabaw w Osowiczach”- zestaw za-
bawowy z wieżą, zestaw Ciuchcia, sprężynowce, piaskownica, 
zestaw Pająk, huśtawka (na działce 75/1) – projekt uzyskał 609 
głosów
ZGŁASZAJĄCY – Adam Borowski /Sielachowskie-Osowicze, 
KOSZT – 30 000 zł

„Nowe sprzęty na placach zabaw w Dąbrówkach” – zakup 
tyrolki i zestawu zabawowego na place zabaw przy świetlicy 
i przy remizie – projekt uzyskał 501 głosów
ZGŁASZAJĄCY – Katarzyna Wysocka /Dąbrówki, KOSZT PRO-
JEKTU –30 000 zł

„Strażacki plac zabaw w Jurowcach”- budowa tematyczne-
go placu zabaw w sąsiedztwie remizy w Jurowcach – m.in.:  ze-
staw Wóz Strażacki, gra Kółko i Krzyżyk, huśtawki, siedzisko ku-
bełkowe, wykonanie nasadzeń – projekt uzyskał 341 głosów

ZGŁASZAJĄCY – Paweł Skowroński /Jurowce, KOSZT PROJEK-
TU –30 000 zł

Projekt zielony:
„Motyli skwer” – rewitalizacja skweru w centrum Wasilkowa 
przy kapliczce – stworzenie kompozycji roślinnych przyjaznych 
motylom i innym owadom – nasadzenia, donice, hoteliki i po-
idełka dla owadów, motyli i ptaków – projekt uzyskał 2424 gło-
sów
ZGŁASZAJĄCY – Monika Targońska-Dakowicz, Andrzej Augu-
stynowicz, Marek Ignatowski, Łukasz Bojanowski, KOSZT PRO-
JEKTU – 30 000 zł

Podsumowując w liczbach tegoroczny 
budżet obywatelski:
 17 zakwalifikowanych do głosowania projektów,
 9 zwycięskich projektów na łączną kwotę 500 tys. zł,
 Ponad 4000 ważnych głosów oddanych na projekty ogólno-
miejskie, ponad 3500 głosów na projekty sołeckie oraz prawie 
2500 głosów na projekt zielony – rekordowa ilość głosów od-
danych na jeden projekt
 projekt zielony okazał się także rekordowy pod względem 
ilości oddanych głosów przez elektroniczny formularz LUPE – 
aż 716 głosów
 ponad 2600 głosów mieszkańcy oddali łącznie na wszystkie 
projekty przez elektroniczny formularz LUPE

„Wszystkim wnioskodawcom zwycięskich projektów składam 
serdeczne gratulacje – mówił Burmistrz – Wprowadzanie w ży-
cie własnych pomysłów wymaga wiele starań, determinacji i wy-
rzeczeń. Dziękuję za społeczne zaangażowanie  i pracę jaką wy-
konaliście na rzecz rozwoju naszej pięknej gminy. Życzę wielu 
dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji kolejnych przed-
sięwzięć”. 

Za rok startujemy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego!
Źródło: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wnioskodawcy, którzy zwyciężyli w tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego.



W okresie letnim br. przy ul. Kruczej 
i  Żurawiej na  osiedlu Lisia Góra 

w  Wasilkowie wybudowano skatepark 
wyposażony w elementy do jazdy na rol-
kach, hulajnogach i rowerach BMX. Nad 
rzeką między ulicami Emilii Plater i Biało-
stocką utworzona została plaża miejska 
ze strefą relaksu i wypoczynku. Na osiedlu 
Leśnym u zbiegu ulic Sosnowej i Jaworo-
wej w Wasilkowie powstał też plac zabaw 
„Leśny Zakątek”. 

W  ramach projektów sołeckich, które 
wygrały ubiegłoroczną edycję budże-

tu obywatelskiego, we wsi Wólka Przed-
mieście powstała siłownia zewnętrzna, 
strażacy z  OSP w  Jurowcach zakupili 
ważne elementy wyposażenia, w  No-
wodworcach powstała drewniana wiata, 
a w Studziankach wokół oczka wodne-
go w centrum wsi stanęły ławki i donice 
na kwiaty. Przy świetlicy wiejskiej w Stu-
dziankach stanął też zewnętrzny stół 
do ping-ponga. 

Z przyjemnością informujemy, że projekt 
sołecki z Rybnik pn. „Przyrodniczo-histo-
ryczny szlak rowerowy Rybniki – Rezer-

wat Krzemianka”- został również finalnie 
zrealizowany.

W głosowaniu mieszkańców jakie prze-
prowadziliśmy w roku ubiegłym uzyskał 
on pierwsze miejsce w kategorii projek-
tów sołeckich. Projekt zakładał powstanie 
szlaku rowerowego prowadzącego ze wsi 
Rybniki do  Rezerwatu Krzemianka oraz 
wybudowanie na nim wiaty wyposażo-
nej w stolik i ławkę, postawienie tablic in-
formacyjnych oraz wykonanie oznaczeń 
szlaku.

Gratulujemy wnioskodawcy projektu – 
sołtysowi wsi Rybniki Jackowi Kolesiń-
skiemu oraz współautorce projektu Jo-
annie Orłowskiej-Rogalskiej. Dziękujemy 
za  ogromne zaangażowanie nie tylko 
na etapie składania projektów, ale rów-
nież finalnie w jego realizację.

Stojące na szlaku piękne tablice informa-
cyjne z  bogatą infografiką to  kompen-
dium wiedzy na temat historii wsi Ryb-
niki, bogactwa natury, miejsc pamięci 
itp. Powstałe z budżetu obywatelskiego 
miejsca odpoczynku zachęcają, aby zo-
stać na dłużej w tych pięknych okolicz-
nościach przyrody.

Źródło: UM w Wasilkowie
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Projekty Budżetu Obywatelskiego 2021 
zostały zrealizowane

Gmina zrealizowała już wszystkie projekty, które wygrały podczas głosowania w ubiegłorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego. Powstały nowe atrakcyjne miejsca do odpoczynku i rekreacji dla 
dzieci, młodzieży, całych rodzin, a także turystów. 



Szlak jest odpowiednio oznaczony, a poruszać się po nim 
można  konno, rowerowo lub   pieszo. Malownicza trasa 

szlaku prowadzi przez podlaskie wsie o nieznanych, często cie-
kawych historiach, co skłania do lepszego poznania regionu, 
otaczającej go przyrody, jego historii, czy tradycji. W każdym 
z punktów postojowych są  ustawione tablice informacyjne, 
mówiące o miejscu, uzupełnione faktami historycznymi oraz 
wskazówkami istotnymi dla turysty. Niewątpliwą atrakcją szla-
ku, zarówno na starcie, jak i na mecie, są punkty ekspozycyjne, 
przedstawiające eksponaty dotyczące husarii. Specjalnie przy-
gotowane tablice opisują w/w eksponaty, przedstawiają fakty 
dotyczące husarii oraz historię miejsca danej stacji. Dodatko-
wo w ramach projektu, została stworzona estetyczna i czytelna 
mapa szlaku, opatrzona fotografiami, infografikami, zachęcająca 
do poznania terenów, którymi wiedzie szlak. Z myślą o najmłod-
szych użytkownikach szlaku, powstanie makieta husarza do wy-
konywania pamiątkowych zdjęć z trasy.

Projekt zakłada szeroko pojęta edukację, zwłaszcza osób mło-
dych, działając na kilku płaszczyznach: sportowej, ekologicznej, 
historycznej oraz turystycznej. Składa się on z kilku elementów, 
a mianowicie: wytyczenie szlaku turystycznego, przeprowadze-
nie warsztatów z praktycznego i bezpiecznego użytkowania la-
sów z elementami bushcraftu, a także szkoleń aktywizacyjnych 
z jazdy konnej.

Szlak turystyczny „Pamięć i Tożsamość” powstał w ramach pro-
jektu Aktywne Podlasie, a  jego pomysłodawcą jest Fundacja 
Obowiązek Polski.
Partnerami projektu są Urząd Miasta w Tykocinie, Gmina Dobrzyniewo 

Duże oraz Urząd Miejski w Wasilkowie.

Źródło: UM w Wasilkowie
Fot. Sebastian Mackiewicz

Szlak Turystyczny „Pamięć i Tożsamość” 
oficjalnie otwarty

„Pamięć i Tożsamość” to 42‑kilometrowa trasa przebiegająca przez historyczne miejsca, o bogatej tra‑
dycji i walorach turystycznych. Szlak ma swój początek w Tykocinie (Alumnat), kolejno przechodzi przez 
punkty: Góra, Pacowa Chata, Borsukówka, Chraboły i kończy swój bieg na terenie Wasilkowa w Folwarku 
Nadawki, tuż przy stajni GROT.
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„Każdy projekt jest drogowskazem 
do odkrycia potrzeb mieszkańców”
Rozmowa z radnym Łukaszem Bojanowskim – współautorem dwóch zwycięskich 

projektów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszo-
ny przez Pana projekt „Nowy gaj” uzyskał największą 
liczbę głosów. Skąd pomysł?
Pomysł zrodził się już kilka lat temu, kiedy zostałem wybrany 
radnym i zacząłem zastanawiać się, jakie zmiany są potrzebne 
w otaczającej nas przestrzeni. Jest to miejsce, które kojarzy mi się 
z dzieciństwem i z czasem, który spędzałem tam z rodziną. Tam 
najczęściej rodzice zabierali nas na plażę. Ponadto wiem, że trwa-
ją prace koncepcyjne nad realizacją bulwarów wzdłuż rzeki Su-
praśl. Chciałbym, aby bulwary powstały jak najszybciej, jednak 
uzależnione to jest od zewnętrznych dofinansowań. Połącze-
nie ciągami komunikacyjnymi terenów na cyplu z rejonem ulic 
Dwornej i Kryńskiej otworzy nową perspektywę spędzania wol-
nego czasu dla mieszkańców i osób, które odwiedzają Wasilków.

Skąd pomysł na nazwę projektu?
W języku rodowitych wasilkowian to miejsce zawsze funkcjono-
wało jako „gaj” albo „stary gaj”. To taka zwyczajowa nazwa tego 
miejsca, rozpoznawalna przez wielu. W naturalny sposób zrodził 
się pomysł na nazwę: „Nowy gaj”, dzięki czemu będzie też oka-
zja, aby przekazać historię tego miejsca nowym mieszkańcom 
naszego miasta i gminy.

Od pomysłu do wizualizacji. Jak długo trwały prace 
nad koncepcją tego miejsca?

Koncepcję tworzyłem od około roku, kiedy ogłoszono wyni-
ki poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Podczas jed-
nej z  pierwszych edycji BO  zbliżony projekt składała p.  Ewa 
Zukowska, jednak wtedy nie zakwalifikował się on do realiza-
cji. Stwierdziłem, że w tej edycji warto skontaktować się z nią 
i przedyskutować nasze pomysły na to miejsce. Tak staliśmy się 
współwnioskodawcami jednego projektu. Prace nad wizualiza-
cjami i konkretnym rozmieszczeniem nowych elementów trwa-
ły od czerwca tego roku, kiedy chęć współpracy zaoferowała 
studentka III roku architektury Aleksandra Jankowska. Dzięki jej 
udziale w tym przedsięwzięciu powstały wizualizacje projektu 
– przekucie tego, co zrodziło się w naszych głowach w konkret-
ne rozwiązania.

Zdobycie tak wielu głosów poparcia musiało wynikać 
z kampanii promocyjnej, którą prowadzą wnioskodaw-
cy, zachęcając mieszkańców do wyboru ich projektu. 
Jak to wyglądało w Pana przypadku?
Zdecydowaną większość działań informacyjnych i promocyj-
nych prowadziłem w  Internecie, głownie za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Ale też ważny był osobisty kon-
takt i zbieranie głosów. Była to niepowtarzalna okazja do spo-
tkań z mieszkańcami i rozmowy o tym projekcie, ale nie tylko. 
Również o innych sprawach ważnych dla Wasilkowa. Jako rad-
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ny w szczególny sposób doceniam taką możliwość osobistego 
kontaktu z mieszkańcami.

Okręg, który Pan reprezentuje jako radny obejmuje 
także część nowego osiedla Dolina Cisów. W tej edycji 
Dolina zgłosiła również swój projekt, który jednak nie 
otrzymał wystarczająco dużo głosów, by zakwalifiko-
wać się do realizacji.
Od początku powtarzałem, że w budżecie obywatelskim każdy 
jest wygranym i trzymałem za wszystkich kciuki. Każdy projekt 
jest drogowskazem do odkrycia potrzeb mieszkańców.

Budżet obywatelski pokazuje, czego oczekują i potrzebują miesz-
kańcy. Uważam, że tak młode, licznie zamieszkałe i rozwojowe 
osiedle jak Dolina Cisów zasługuje na swoją przestrzeń do rekre-
acji i spędzania czasu wolnego. Wnioskodawcom i mieszkańcom 
Doliny Cisów należy pogratulować świetnego wyniku – ok. 513 
głosów oraz pierwszego miejsca w głosowaniu poprzez apli-
kację mobilną Lupe. Uważam, że ten wynik obliguje mnie jako 
radnego do podjęcia starań, by oczekiwania mieszkańców zo-
stały spełnione. Wspólnie z radnym Andrzejem Augustynowi-
czem zawnioskujemy o zagospodarowanie tego terenu i sądzę, 
że w niedalekiej przyszłości powstanie tam piękny zakątek dla 
mieszkańców w różnym wieku, w tym rodzin z dziećmi. Wiem, 
że mieszkańcy Doliny Cisów będą nadal zabiegać o stworzenie 
lepszych warunków życia na tym osiedlu i  już teraz mogę za-
powiedzieć, że w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, ale 
i przy innych inicjatywach, będę ich w tym aktywnie wspierać.

W tej edycji poznał Pan, czym jest sukces, bo wygrały 
aż dwa Pana projekty. „Nowy gaj” to nie jedyny pro-
jekt, który zwyciężył. Pierwszy raz w Wasilkowie bę-
dzie realizowany tzw. „zielony budżet obywatelski”.
Od początku spodobała mi się koncepcja budżetu „zielonego” 
i ucieszył mnie ten pomysł. Jako klub radnych „Nasz Wasilków” 
postanowiliśmy skorzystać z możliwości, by włączyć mieszkań-
ców do dyskusji nad tym, gdzie powinny powstawać nowe te-
reny zielone i zgłosiliśmy projekt pod nazwą „Motyli skwer”.

Na czym polega ten projekt?
Projekt jest dobrze pomyślany i nawiązuje do tego, co już udało 
się wykonać w zakresie poprawienia estetyki naszego miasta 
i zagospodarowania zieleni w centrum. Ponadto mieszkańcy 
często nam – radnym zgłaszali głosy, że po modernizacji ulicy 
Białostockiej centrum utraciło dużo cennej zieleni i jest nadmier-
nie zabetonowane. Oczywiście często jest tak, że przy budowie 
nowych ciągów pieszych i rowerowych, czy modernizacji ulic, 
nie da się ocalić wszystkich drzew. Ale ważna jest w tym rów-
nowaga i to, by ocalić tyle zieleni, ile możemy. 

Warto zauważyć, że wykonane w ostatnich latach zmiany w za-
kresie zagospodarowania zieleni tworzą spójną całość – poczy-
nając od skweru przy dawnym CPN (to zwycięski projekt kolegi 
radnego Andrzeja Augustynowicza), poprzez skwer za cerkwią 

oraz w tym roku dokonane nowe nasadzenia drzew wzdłuż uli-
cy Grodzieńskiej, kończąc na skwerze w rejonie ul. Rabczyńskie-
go i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wasilkowie. Dziś, jadąc 
główną arterią Wasilkowa, możemy zobaczyć namacalne zmiany 
i to, jak nasze miasto pięknieje z każdym rokiem. 

Natomiast nasz „Motyli skwer” w założeniu ma stworzyć konty-
nuację skweru za cerkwią – ale po drugiej stronie ulicy. Piękne 
nasadzenia będą nawiązywały formą i kolorystyką do wasilkow-
skich barw, ale i do już istniejącego skweru, który cieszył nasze 
oczy przez cały rok od wiosny do później jesieni, dzięki sezono-
wości nasadzeń.

Nie tylko estetyka, ale i ekologia? Nazwa projektu chy-
ba nie jest przypadkowa?
Tak, jestem przekonany, że skwer spodoba się naszym miesz-
kańcom, osobom, które odwiedzają nasze miasto, ale też będzie 
przyjazny małym, ale ważnym członkom naszego ekosystemu – 
jak nazwa wskazuje motylom, a także na przykład pszczółkom.

Budżet obywatelski jest otwarty dla wszystkich miesz-
kańców i każdy może zgłosić swój pomysł. Czy uważa 
Pan, że jest to także dobry obszar do aktywności rad-
nego?
Zdecydowanie, bo daje realną szansę realizacji przedsięwzięć 
najliczniej popieranych przez mieszkańców, a przecież to wła-
śnie radni powinni być emanacją głosu naszej społeczności. Bu-
dżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych 
i współdecydowania o przeznaczeniu części środków w budże-
cie gminy na konkretne przedsięwzięcia – te, które cieszą się 
największym poparciem. Cieszę się, że burmistrz zapropono-
wał zwiększenie kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, 
a ja jako radny mogłem poprzeć te zmiany. Budżet obywatelski 
daje szansę wszystkim, ale też radnym – by zrobić coś konkret-
nego dla osób, które nas wybrały. W tej części Wasilkowa, gdzie 
powstanie „Nowy gaj”, od dawna nic się nie działo i teraz to się 
zmieni.

Wracając do „Nowego gaju” – podsumowując: czego 
możemy się spodziewać po tym projekcie?
Projekt pokaże to miejsce na nowo. Wierzę, że nowi mieszkań-
cy Wasilkowa będą je odwiedzać i będą się nim zachwycać 
jak ja w młodości. Miejsce będzie dedykowane wielu ważnym 
grupom, prężnie działającym w Wasilkowie – będzie tu zaką-
tek dla wędkarzy i przestrzeń dla naszych morsów, a kajakarze 
znajdą dla siebie przystań. Mieszkańcy w każdym wieku znajdą 
tu miejsce do spędzenia wolnego czasu na łonie natury i korzy-
stając z uroków tego miejsca – kameralnego, cichego i przez 
to wyjątkowego. Uporządkowana plaża, nowe obiekty małej 
infrastruktury, nasadzenia i ścieżka sensoryczna dopełnią ca-
łokształtu – nie zmienią charakteru tego miejsca, a wydobędą 
jego piękno.

Dziękuję za rozmowę.



Tegoroczna XVII edycja rozpoczęła się 5 września wyjątkowym kon-

certem pt. „Stabat mater”, w wykonaniu zespołu wokalno-instru-

mentalnego Charbel Music Ensemble, pod kierownictwem orga-

nisty Dariusza Hajdukiewicza. Zespół CME powstał w Wasilkowie w 2012 

roku, specjalizuje się w historycznym wykonawstwie muzyki sakralnej 

i liturgicznej a w swoich programach często sięga po trudno dostępny 

i nieznany repertuar. Partie solowe podczas inauguracyjnego wieczoru 

wykonały doskonale brzmiące Bożena Bojaryn-Przybyła – sopran i Pau-

lina Malinowska – alt, a w roli koncertmistrza wystąpiła wybitna skrzy-

paczka Jolana Sosnowska z Wiednia. Wysłuchaliśmy arcymistrzowskiej 

interpretacji „Stabat mater” Pergolesiego i M. A. Charpentiera oraz dzieł 

instrumentalnych D. Scarlattiego. Gości oraz widzów, którzy wypełnili 

po brzegi świątynię powitał dyrektor artystyczny festiwalu Dariusz Haj-

dukiewicz, następnie Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz oficjalnie 

otworzył tegoroczna edycję Festiwalu. Zachwycona publiczność festi-

walowa długo nagradzała artystów za mistrzowską interpretację „Stabat 

Mater” Pergolesiego. Doskonale grający zespół instrumentalny, fanta-

stycznie brzmiące solistki, unikatowe instrumentarium, dogłębne zro-

zumienie tekstu i zapisu nutowego to wszystko sprawiło, że koncert był 

na najwyższym poziomie światowym a muzycy stworzyli niezapomnia-

ną i wyjątkową interpretację. To był wyjątkowy koncert inauguracyjny, 

przepełniony duchem sacrum, u wielu osób wyciskał łzy i na długo po-

zostanie w pamięci zgromadzonych słuchaczy.

Na kolejnym koncercie 12 września 2021 wystąpił Fibonacci Kwartet z Ka-

towic – jedyny w Polsce kwartet smyczkowy grający na instrumentach 

historycznych. Kwartet gra w unikatowym stroju a’ 432Hz, a poszczególni 

instrumentaliści używają do gry pełnego zestawu strun jelitowych. Ten 

koncert również był wyjątkowy, unikatowy strój instrumentów i struny 

jelitowe sprawiły, że usłyszeliśmy dzieła Mozarta, Moniuszki a także kom-

pozytorów austriackich w zupełnie innej barwie i kolorystyce brzmie-

nia. Zachwycona publiczność nagrodziła muzyków owacjami na stojąco. 

Była to niezwykła muzyczna podróż.

Podczas trzeciego koncertu 19 września gościliśmy wybitnego organistę 

i budowniczego organów Stanisława Pielczyka z Katowic oraz wszech-

stronnie wykształconą instrumentalistkę Paulinę Tkaczyk z Krakowa. Pau-

lina Tkaczyk jest koncertującą klawesynistą a tym razem przed publicz-

nością festiwalową wystąpiła w roli solistki i grała na barokowym flecie 

poprzecznym – flauto traveso, który jest jej drugą pasją i specjalizacją. 

Stanisław Pielczyk zaprezentował publiczności swoistą ciekawostkę, otóż 

przywiózł na koncert pozytyw organowy, który sam zbudował. To ewe-

nement na skalę światową i niecodzienna sytuacja, że na koncercie wy-

stępuje artysta, który gra na własnoręcznie zbudowanym instrumencie. 

Pozytyw organowy, powstawał kilka miesięcy, został w całości wykonany 

samodzielnie. Do budowy niektórych elementów drewnianych budow-

niczy wykorzystał drewno pochodzące np. ze starych okien, a do bu-

dowy klawiatury użył drewna merbau z klepki podłogowej. Instrument 

brzmi i prezentuje się imponująco i jest dowodem na to, że warto speł-

niać swoje marzenia bez względu na okoliczności. Zestawienie fletu 

i pozytywu organowego było strzałem w przysłowiową dziesiątkę, oba 

instrumenty cudownie ze sobą korespondowały, a duet zachwycał zgra-

XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

W Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie zakończył się XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego. Przez cztery niedzielne wrześniowe wieczory podziwialiśmy wybit‑
nych wykonawców z Polski i z zagranicy.
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niem, jednością wykonawczą i mistrzowskimi interpretacjami dzieł baro-

kowych. Wielką niespodzianką były prezentacje utworów na cztery ręce 

wykonane na pozytywie organowym. To był kolejny wspaniały wieczór. 

Zachwycona i wzruszona publiczność długo nagradzała artystów gorącą 

owacją na stojąco, za co artyści odwdzięczyli się bisem na cztery ręce.

Na czwartym – finałowym koncercie 26 września wystąpił Mateusz Ław-

niczak z Wrocławia, który programem zatytułowanym „Pieśni Szekspi-

rowskie” jak wehikuł czasu przeniósł nas w odległe czasy XVI – wiecznej 

Anglii. Przełom XVI i XVII wieku w Anglii to moment, w którym wielu 

kompozytorów rezygnowało z komponowania pieśni wielogłosowych 

na rzecz pieśni solowej z akompaniamentem. Powstał gatunek tak zwa-

nych ayres czyli krótkich pieśni solowych z towarzyszeniem lutni. Utwory 

te osiągnęły ogromną popularność czego najlepszym dowodem jest 

zbiór The First Booke of Ayres Johna Dowlanda wydany aż pięciokrot-

nie w ciągu niecałych dwudziestu lat. Bardzo duża część tych utworów 

znalazła zastosowanie w sztukach teatralnych tamtych czasów, w tym 

również w Sztukach Williama Szekspira. Program „Pieśni Szekspirowskie” 

Mateusza Ławniczaka składał się w całości z utworów, które były integral-

ną częścią dzieł wielkiego dramaturga lub z dużym prawdopodobień-

stwem stanowiły wypełnienie przerw między aktami. Artysta wykonał 

program na współcześnie wykonanej lutni dziesięciochórowej, będącej 

wierną kopią instrumentów wykorzystywanych na przełomie epoki ba-

roku i renesansu. Mateusz Ławniczak jako jeden z nielicznych prezentuje 

pieśni okresu renesansu będąc jednocześnie wokalistą i akompaniato-

rem. Ten rzadki sposób wykonania stanowi próbę wskrzeszenia dawnej 

tradycji, której prawdopodobnie najsłynniejszym reprezentantem był 

Francesco Petrarca. 

Sławny “cantore al liuto” miał zwyczaj wykonywania w ten sposób wła-

snej poezji. Bez wątpienia późniejszy angielski lutnista John Dowland 

będąc kompozytorem, lutnistą i wprawnym wokalistą również wykony-

wał swoje pieśni samodzielnie. Mateusz Ławniczak zachowuje wierność 

tradycji muzycznej przy jednoczesnym kształtowaniu indywidualnej in-

terpretacji. Sposób jego śpiewu jest świadomym wyborem, do pewne-

go stopnia zbieżnym z poglądem Johna Pottera, autora książki Tenor: 

History of a Voice, który twierdzi, że przedromantyczny sposób śpiewu 

bardziej stawiał na wyrazistość tekstu i na indywidualność brzmienia niż 

na idealne odtworzenie typu głosu. Interpretacje Matusza Ławniczaka są 

z jednej strony efektem wiedzy historycznej i gruntownego zrozumie-

nia tekstu, a z drugiej indywidualnego podejścia do utworu celującego 

w unikaniu stosowania utartych schematów. Cechą charakterystyczną 

muzyka jest także naturalna łatwość gry w niekiedy bardzo trudnych 

technicznie akompaniamentach i wyjątkowy talent do ekspresji. Twór-

czym poszukiwaniom artysty towarzyszy profesjonalne wykształcenie 

w grze na instrumencie oraz głębokie zainteresowanie kulturą renesan-

sowej Anglii rozwijane podczas studiów na Wydziale Filologii Angiel-

skiej we Wrocławiu. Wszystko to doprowadziło do zwieńczenia w postaci 

oryginalnego projektu, który spotkał się z uznaniem i zainteresowaniem 

w kraju i za granicą i jako catus finalis zabrzmiał na finał tegorocznej 

XVII edycji Festiwalu. Mistrzowska prezentacja „Pieśni Szekspirowskich” 

Mateusza Ławniczaka zachwyciła publiczność, która nagrodziła artystę 

długimi owacjami na stojąco.

Tegoroczna, XVII edycja Festiwalu swoją różnorodnością programową, 

wysokim poziomem, wspaniałymi artystami, wyjątkowymi koncertami 

pełnymi emocji i doznań artystycznych i duchowych głęboko zapadła 

w pamięć zachwyconej publiczności i z wielką klasą zapisała się w historii 

koncertów festiwalowych.

Serdeczne podziękowania składam: Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi 

Karabowiczowi, Burmistrzowi Wasilkowa Panu Adrianowi Łuckiewiczo-

wi, Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Wasilkowie, Towarzystwu 

Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, Fundacji Muz&Art. Patronom Honoro-

wym: Metropolicie Białostockiemu, Wojewodzie Podlaskiemu, Staroście 

Powiatu Białostockiego, Burmistrzowi Wasilkowa. Patronom Medialnym: 

portalowi Białystok Online, Wrota Podlasia, Polskiemu Radiu Białystok, 

TVP Białystok, Gazecie Wasilkowskiej, miesięcznikowi Drogi Miłosierdzia, 

Firmie Organmistrzowskiej Krzysztof Grygowicz z Janówka k. Tarczyna 

– Panu Krzysztofowi Krukowi, Pani Monice, Pani zakrystiance, Kwiaciarni 

„Karolina” Pani Agnieszki Wysockiej, Drukarni STUDIO KOM, Hotelowi 

Centrum Kultury Prawosławnej, Panom fotografom: Konradowi i Wojcie-

chowi, Restauracji Multibrowar oraz wszystkim osobom, których tu nie 

wymieniłem, a które miały swój udział w przebiegu tegorocznej edycji 

Festiwalu.

Gorące podziękowania kieruję do mieszkańców Wasilkowa, przybyłych 

gości i melomanów – wspaniałej festiwalowej publiczności, która na każ-

dym koncercie swoją bardzo wysoką frekwencją, serdecznymi brawami 

i gorącymi owacjami doceniła występy zaproszonych artystów, starania 

Organizatorów i po raz kolejny udowodniła, że Festiwal jest w naszym 

mieście potrzebny i warto go organizować. 

Zainaugurowany w 2005 roku Międzynarodowy Festiwal w Wasilkowie 

jest jedynym tego typu wydarzeniem kulturalnym w województwie 

podlaskim. Festiwal wpisując się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych 

miasta i województwa podlaskiego stał się wyróżniającą je wizytówką 

na mapie artystycznych ośrodków Polski oraz miejscem przyciągającym 

wspaniałych artystów z Polski i z zagranicy.

Festiwal jako lokalna artystyczna marka i wyjątkowy muzyczny produkt 

stał się również doskonałą formą promocji regionu i walorów turystycz-

nych województwa podlaskiego, miasta Wasilków oraz Gminy Wasilków 

w Polsce i w Europie. 

Kolejny XVIII Festiwal już tylko... za rok.
Soli Deo Gloria! Dariusz Hajdukiewicz, pomysłodawca  

i dyrektor artystyczny MFMOiK  
im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Zdjęcia autorstwa Konrada Hajdukiewicza.
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Nowa jakość komunikacji 
autobusowej w Gminie Wasilków
Od 1 września została przeorganizowana i rozszerzona sieć połączeń linii komunikacji zbiorowej w naszej 
gminie. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom podróżowanie pomiędzy poszczególnym miejscowościami 
w obrębie gminy nie będzie musiało się wiązać z przejazdem przez Białystok. Również dotarcie do Białego‑
stoku z wielu miejsc w gminie stanie się zdecydowanie prostsze i szybsze.

Linia 100 bez zmian kursuje od Dworca PKS w Białymstoku do Sanktu-

arium Matki Boskiej Bolesnej. Różnica pojawiła się jednak w częstotliwości 

kursów – w dni robocze będzie ich o 17 więcej niż do tej pory.

Autobusami linii 102 można dojechać z okolic Ronda Luccy w Białym-

stoku (przy Hotelu Gołębiewskim)) do ronda w centrum Wasilkowa. Trasa 

Prowadzi przez Jurowce i Sochonie.

Trasa linii nr 108 została również wydłużona o kilka przystanków w Wa-

silkowie. Łączy Białystok z Wasilkowem i prowadzi przez Nowodworce. 

Za jej pomocą można obecnie dojechać z okolic Ronda Luccy w Bia-

łymstoku do nowej pętli autobusowej przy ul. Żwirowej w Wasilkowie 

(okolice osiedla Lisia Góra).

Nowa linia 122 również ma swój początek w okolicach ronda Luccy 

w Białymstoku. Trasa prowadząca przez Jurowce swój przystanek koń-

cowy ma na pętli przy cmentarzach w Wasilkowie. 

Kolejną nową linią jest 132. Jej trasa nie przebiega przez Wasilków. Auto-

busy tej linii zabiorą pasażerów z Jurowiec, Katrynki, Wólki Przedmieście, 

Wólki Poduchownej, Woroszył i Sochoni do Białegostoku też w okolice 

ronda Luccy. 

Powyższe linie 100, 102, 108, 122 i 132 obsługiwane są przez BKM 

(Białostocką Komunikację Miejską). Od stycznia tego roku pojawiła się 

w Gminie Wasilków komunikacja wewnętrzna. Do istniejących już linii 

W1 i W2 dołączyła od września linia W3.

Linia W1 skomunikowała ze sobą Studzianki, Dąbrówki i Wasilków. 

Linią W2 pasażerowie z Wasilkowa mogą dotrzeć do Sochoni, Katrynki, 

Rybnik, Mostka, Wólki Przedmieście, Wólki Poduchownej oraz do Wo-

roszył. 

Nowa linia W3 połączyła ze sobą Sielachowskie, Jurowce, Katrynke, 

Rybniki, Wólke Przedmieście, Wólke Poduchowną, Woroszyły, Sochonie 

z Wasilkowem. Na funkcjonowanie tej linii – podobnie jak w przypadku 

W1 i W2 Gmina pozyskała dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Woje-

wódzkiego. Dopłata do wozokilometra wyniesie 3 zł. Bilet jednorazowy 

kosztuje 2 zł, a bilety miesięczne od 20 zł (Sielachowskie – Jurowce) do 50 

zł (Rybniki – Wasilków) w zależności od długości trasy. Pasażerowie za-

płacą mniej niż we wcześniejszym autobusie szkolnym jeżdżącym na tej 

trasie. Największą różnicę odczują mieszkańcy Rybnik. Wcześniej bilet 

miesięczny dla uczniów do Wasilkowa kosztował prawie 130 zł (127.5 zł), 

a obecnie ok. 25 zł (25.5 zł).

Bilety na linie wewnętrzne W1,W2 i W3 można kupić bezpośrednio u kie-

rowcy oraz poprzez stronę internetową przewoźnika – www.mpjtran-

sport.pl. Przypominamy również, że osoby korzystające z Karty Wasilko-

wianina mogą liczyć na bonifikatę podczas zakupu biletów okresowych 

na II strefę na linie BKM. W przypadku biletu miesięcznego ulgowego 

wynosi ona 15 zł, a normalnego 30 zł. Więcej informacji na temat Kar-

ty znajduje się na stronie internetowej www.kartawasilkowianina.pl. 

Źródło UM w Wasilkowie
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Już około 1700 mieszkańców Wasilkowa może korzystać z profitów 

jakie daje Karta Wasilkowianina. Dzięki Karcie mieszkańcy mogą 

obecnie korzystać m.in. z darmowych zajęć Zumby, które są or-

ganizowane w siedzibie MOAKu. Posiadaczom Karty Gmina Wasilków 

dotuje kwotą 400,00 zł miesięcznie, każde dziecko objęte opieką żłobko-

wą, które spełnia określone kryteria. Legitymujący się Kartą może liczyć 

na zniżkę przy zakupie 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;

 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.
Więcej o szczegółach Karty i jej Partnerach znajduje się na  

www.kartawasilkowianina.pl

Źródło UM w Wasilkowie

Karta Wasilkowianina
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Jak czytamy w artykule Wprost: „To Łuckiewicz stworzył lote-
rię podatkową „Mieszkasz w gminie Wasilków? Wygrywasz!”, 
Kartę Wasilkowianina, wprowadził ulgi na bilety komunika-

cji miejskiej, a wszystko po to, by zachęcić jak najwięcej osób 
do mieszkania i odprowadzania podatków w Wasilkowie. Efek-
ty? Gmina Wasilków odnotowuje największe nominalne wzro-
sty w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Udział procentowy w PIT to najważniejsza część jej dochodów, 
dzięki którym może ona rozwijać się, realizować zadania i za-
spokajać potrzeby mieszkańców. Dzięki wpływom z podatków 
Gmina ma środki na rozwój i realizację lokalnych inwestycji. Aż 
38,23% naszego podatku dochodowego PIT trafia do budże-
tu gminy, w której mieszkamy pod warunkiem, że w deklaracji 
wskażemy miejsce zamieszkania w tej gminie. Dlatego właśnie 
Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz wprowadził za swojej 
kadencji system zachęt dla mieszkańców, aby wskazywali oni 
w swoich deklaracjach miejsce zamieszkania w Gminie Wasilków.

– Jest to olbrzymia radość, która jest efektem pasji, którą każ-
dego dnia wkładamy z  moimi współpracownikami w  pracę 
na rzecz rozwoju Wasilkowa i całej naszej lokalnej społeczności 
– mówi Adrian Łuckiewicz, Burmistrz Wasilkowa – Pasja jest naj-
ważniejszym czynnikiem, który sprzyja innowacjom. W szcze-
gólny sposób dziękuję moim współpracownikom, bo  dobre 
efekty, doceniane na skalę ogólnopolską, osiągamy dzięki pra-
cy zespołowej wielu osób. Wasików rośnie w siłę, staje się za-
uważany w kraju i to jest najlepsza nagroda dla nas wszystkich. 
Oczywiście nie mówimy ostatniego słowa i z jeszcze większym 
zapałem pracujemy dalej.

Okazuje się, że wprowadzony przez Burmistrza Wasilkowa 
system zachęt dla mieszkańców gminy, aby rozliczali się 
wskazując rzeczywiste miejsce zamieszkania – znakomi‑
cie się sprawdził.

„Innowatory Wprost 2021” 
w kategorii  

Innowacyjny Samorząd
14 września 2021 r. w Warszawie Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz odebrał nagrodę – 

„Innowatory Wprost 2021” w kategorii Innowacyjny Samorząd. To ogólnopolskie wyróżnienie 
przyznane zostało za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań wpływających na kondycję fi‑

nansową gminy oraz optymalizację dochodów podatkowych Gminy Wasilków.
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Z danych udostępnionych przez Urząd Skarbowy wynika, że 
w przeciągu ostatniej dekady nigdy nie było tak wyraźne-
go wzrostu liczby mieszkańców wskazujących w swoich de-
klaracjach zamieszkanie w Gminie Wasilków. Pod względem 
wzrostu liczby podatników 2020 vs 2017 – również jesteśmy 
na miejscu pierwszym w całym powiecie białostockim. Przy-
było nam 1162 nowych podatników, kiedy dane wskazują, 
że wcześniej przyrost ten był na poziomie około 140 osób 
rocznie. Gmina Wasilków zajmuje także pierwszą w powiecie 
białostockim lokatę pod względem wzrostu wartości podat-
ku należnego.

Loteria PIT‑owa „Mieszkasz 
w Gminie Wasilków? Wy‑
grywasz!” organizowana 
jest przez Gminę Wasilków 
od trzech lat. 

Dzięki szerokiej promocji i atrak-
cyjnym nagrodom wszystkie 

trzy edycje loterii cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. Obserwujemy, że z roku na rok zainteresowanie 
loterią rośnie. W pierwszej edycji loterii wzięło udział 1224 miesz-
kańców, w drugiej edycji – 2200, a w roku 2021 udział w lote-
rii zgłosiło prawie 900 osób więcej – 3097. Odsetek biorących 
udział w loterii mieszkańców w całości populacji gminy stanowi 
aż 22,5% – biorąc pod uwagę liczbę uprawnionych do rozlicza-
nia się z PIT osób pełnoletnich (GUS: 2019). 

Z roku na rok rośnie również wartość puli nagród. W sumie nasi 
mieszkańcy wygrali już łącznie 50 atrakcyjnych nagród, w tym 
dwa samochody osobowe oraz dwa bony turystyczne na kwotę 
10 000 każdy. Poza tym nagrodami w naszej loterii były: thermo-
mix, rowery, rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne, smart-
fony, smartwatche. Gmina stawia na nowoczesne i przyjazne 
środowisku nagrody. Nagrodą główną tegorocznej edycji był 
hybrydowy Suzuki Swift HYBRID. 

W roku 2022 rusza kolejna edycja loterii. Już teraz zachęcamy 
do wzięcia udziału wszystkich Mieszkańców! 

Karta Wasilkowianina – Upoważ-
nia do zniżek na bilety BKM na te-
renie II strefy, jak również do korzy-
stania z preferencyjnych warunków 
u lokalnych przedsiębiorców. Posia-
danie Karty Wasilkowianina jest też 
niezbędne, aby otrzymać dotację 

gminną na dziecko, uczęszczające do jednego ze żłobków nie-
publicznych na terenie Gminy Wasilków.

Becikowe samorządowe – 1500 zł za  urodzenie dziecka – 
to  najwyższe becikowe w  całym województwie podlaskim. 
Przyznawane jest ono każdej rodzinie bez względu na wyso-
kość dochodów.

Źródło: Urząd Miejski w Wasilkowie
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OSP Nowodworce 
otrzymało kolejne dofinansowania 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowodworcach została doposażona w nowoczesny sprzęt ratowni‑
czy o wartości 65 200 zł. Zwiększy on skuteczność działań naszych strażaków i bezpieczeństwo 
mieszkańców Gminy Wasilków.

Nowymi elementami strażackiego wyposaże-

nia w Nowodworcach są:

 Zestaw Mamut+, czyli motopompa pożarni-

cza wysokiej wydajności wraz z wężem tłocz-

nym i rozdzielaczem.

 Zestaw aparatów powietrznych nadciśnie-

niowych do ochrony dróg oddechowych ra-

towników w komplecie z zapasowymi butlami 

kompozytowymi, czujnikami bezruchu i osło-

nami na maski powietrzne.

 Podpory ratownicze stabilizujące do zdarzeń 

drogowych – zestaw uniwersalny składający 

się z trzech podpór i łącznika umożliwiającego 

skonstruowanie trójnogu ratowniczego, który 

można wykorzystywać w ratownictwie osób 

i zwierząt poniżej poziomu ziemi np. w stud-

niach.

 Akumulatorowy przenośny maszt oświetle-

niowy PELI 9460 RALS z najaśnicami ledowy-

mi, umożliwiający oświetlenie terenu działań 

w każdych warunkach pogodowych i odle-

głym terenie pozbawionym dostępu do źró-

dła prądu.

 Wentylator oddymiający Fanergy, którego 

dodatkową funkcją jest możliwość podawania 

mgły wodnej lub nawet piany gaśniczej.

Wyposażenie już zostało zamontowane w sa-

mochodzie strażackim i jest gotowe do użycia.

Sprzęt strażacki został zakupiony dzięki dotacji 

celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego.

To nie koniec dobrych wiadomości jeśli chodzi 

o tą jednostkę. Podczas uroczystości, która od-

była się 6 września 2021 r. w siedzibie Biebrzań-

skiego Parku Narodowego w Osowcu, miało 

miejsce wręczenie promes dofinansowania 

ochotniczym strażom pożarnym.

OSP w Nowodworcach otrzymają kwotę 24.100 

zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wypo-

sażenia w ramach „Ogólnopolskiego programu 

finansowania służb ratowniczych” prowadzo-

nego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.



Wasilków rozwija się i pięknieje!   
Powstają nowe drogi i nasadzenia

8 października 2021 r. zakończono budowę drogi Dwornej 
w Studziankach. Na odcinku 385 metrów – od ul. Wasilkowskiej 
do ul. Stawowej – położono nawierzchnię asfaltową, zostały wy-
konane chodniki z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. 

Wartość inwestycji wynosi 969 240,00 zł

Pod koniec września br. został też oddany do  użytku 
200‑metrowy odcinek drogi we wsi Woroszyły. Mieszkańcy 
Woroszył mogą cieszyć się asfaltową nawierzchnią drogi prze-
biegającą przez całą długość wsi. Wartość inwestycji wynosi bli-
sko 173 tys. zł, z czego 80% to dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 

Jest to drugi etap prac. Pierwszy etap inwestycji – odcinek drogi 
o długości 250 m został oddany do użytku przed dwoma laty.

Przebudowana zostanie również jedna z najstarszych ulic 
w Wasilkowie – ulica Piasta. Na odcinku o długości 235 m, 
stanowiącym połączenie ulic: Spożywczej i Błękitnej w Wa-
silkowie – zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. Ulica 
ma zostać przebudowana do końca tego roku. Wykonawca 
zobowiązał się do jej zrealizowania w terminie 70 dni od pod-
pisania umowy.

To ważna inwestycja, wyczekiwana przez wielu. Jedna z ostat-
nich ulic w centrum naszego miasta, która takiej zmiany potrze-
bowała. Planowany koszt to ponad pół miliona złotych. 

Nowa nawierzchnia będzie wykonana z mieszanek mineralno – 
bitumicznych asfaltowych (2 warstwy – wiążąca – gr. 8 cm i ście-

ralna gr. 4 cm) a chodniki z kostki brukowej betonowej. Będą też 
wykonane zjazdy do posesji.

Budowa ulicy Wierzbowej na osiedlu Leśnym została za‑
kończona w lipcu br. Rozpoczęliśmy tam też nowe inwesty-
cje. Ulica Jaworowa ma być gotowa jeszcze przed końcem roku, 
a także czekające na remont fragmenty ulic, pobocze i chodniki 
ulic: Wierzbowej, Magnoliowej i Orzechowej. 

Skwer w rejonie Ronda Św. Krzysztofa oraz ul. ks. W. Rab‑
czyńskiego, po  obu stronach ścieżki rowerowej prowa‑
dzącej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Święta Woda 
w Wasilkowie, zyskał nowe oblicze. Nowe nasadzenia i mała 
architektura – ławki i stojaki na rowery zachęcają, aby na dłużej 
zatrzymać się w tej pięknej okolicy.

Zastało tam nasadzonych około 3 tys. sadzonek oraz bylin w nie-
biesko-szaro-fioletowej tonacji, które docelowo utworzą motyw 
fal nawiązujących do wody – Świętej Wody. Przeważają różne 
gatunki traw i bylin, m.in. lawenda, rokitniki i rozchodniki białe. 
Będą one cieszyć oczy od marca do późnej jesieni. Jest to pierw-
szy etap nasadzeń. Na wiosnę przyszłego roku, kiedy miejsce 
zazieleni się i nabierze charakteru, planowane są kolejne prace.

W pasie drogowym przy ulicy Grodzieńskiej zostało posadzo-
nych z  kolei 30 jabłoni ozdobnych oraz pęcherznic czerwo-
nych, jednak to dopiero początek. W przyszłym roku zostanie 
nasadzonych ponad 200 takich drzew i krzewów. W niedalekiej 
przyszłości utworzą one efektowny szpaler. Nasadzenia zostały 
wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Źródło: Urząd Miejski w Wasilkowie
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Projekt skierowany jest do mam zamieszkałych na terenie 
gminy Wasilków, które pozostają nieaktywne zawodo-
wo ze względu na opiekę nad dzieckiem. „#Bibliomama” 

to cykl spotkań i warsztatów, które mają za zadanie ułatwić mło-
dym mamom powrót do pracy po okresie przerwy związanej 
z opieką nad dzieckiem/dziećmi, podwyższyć ich kompeten-
cje, pomóc znaleźć w sobie energię do działania i nowe talenty. 

Pierwsze spotkania i warsztaty motywacyjne odbyły się w ra-
mach bloku pod hasłem „Mama rozmawia”. Na spotkaniu zaty-
tułowanym „O jasnych i ciemnych stronach macierzyństwa” nie 
zabrakło intymnych rozmów, śmiechu, refleksji, chwil powagi 
a nawet łez wzruszenia. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorza-
ta Kadysz – pedagog, logopeda, trener Programowania Neuro-
lingwistycznego oraz Rozwoju Osobistego.

Kolejne spotkanie, także poprowadzone przez Panią Kadysz, za-
tytułowane „Mama idzie do pracy” było okazją do nauki efek-
tywnego planowania swoich działań, dzięki którym powrót 
do aktywności zawodowej staje się planem, a nie problemem 
i obawą całej rodziny. Nasze Bibliomamy już wiedzą jak zacząć 
od małych kroczków a zakończyć na wielkich celach. 

Następny warsztat realizowany w ramach projektu poprowadziła 
bibliotekarka koordynująca projekt Anna Łukaszewicz, w oparciu 
o książkę „Mama jest tylko jedna, a tu mamy wszystkie” autor-
stwa Raquel Diaz Reguery. Na warsztacie Bibliomamy stworzyły 
swoiste portrety samych siebie. Analiza typów matek, przedsta-
wionych w książce z przymrużeniem oka, pozwoliła zobaczyć 
nam, że choć każda mama jest inna, każda ma swoje wady, za-
lety i różne nawyki, jest absolutnie wyjątkową, niepowtarzalną 
i DOSKONAŁĄ MAMĄ!

Spotkaniem kończącym pierwszy blok projektu były warszta-
ty motywacyjne „Odkryj w sobie moc” oraz „Plany i marzenia 
mamy”, które poprowadziła Pani Aneta Zamojska, psycholog, 
terapeuta TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), tre-
ner Programowania Neurolingwistycznego, Rozwoju Osobiste-
go oraz Coach. Było to pełne energii spotkanie, na którym Biblio-
mamy mogły skupić się na swoich potrzebach i pragnieniach, 
przekonać się, że nawet w obliczu macierzyństwa ich spełnianie 
jest najważniejsze oraz powiedzieć sobie głośno „JA!”.

W październiku rozpoczęliśmy drugą część projektu ph. „Mama 
nabywa nowe kompetencje”, która rozpoczęła się spotkaniem 
na temat CV oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Co zrobić, aby rozmo-
wa o pracę była satysfakcjonująca zarówno dla potencjalnego 
pracownika jak i pracodawcy? Jak odpowiednio się zaprezento-
wać? Czy ubiór i  jego kolor ma znaczenie podczas rozmowy? 
Jak dobrze przygotować się do poszukiwania pracy? Co umie-
ścić w swoim CV? Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Pan 

Jesień w bibliotece z projektem 

„#Bibliomama”
Wraz z początkiem wrze‑
śnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wasilkowie 
wystartował projekt „#Bi‑
bliomama” dofinansowa‑
ny przez Fundację BGK 
w programie „Skrzydła dla 
Mamy” – edycja II.
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Dominik Sołowiej – specjalista ds. marketingu, public relation, 
webmaster, copywriter, dziennikarz, prowadzący liczne spotka-
nia poświęcone kulturze i sprawom społecznym, szkolenia oraz 
wykłady.

Kolejnym zagadnieniem, z którym zetknęły się nasze Biblioma-
my było prawo pracy. Spotkanie poprowadził Adwokat Michał 
Szałaj, który rzeczowo i w bardzo przystępny sposób opowie-
dział o prawach, jakie przysługują w pracy kobietom oczekują-
cym narodzin dziecka oraz młodym mamom. Uczestniczki miały 
mnóstwo pytań i dowiedziały się wielu cennych rzeczy, których 
wcześniej nie były świadome. 

Dalsza część bloku „Mama nabywa nowe kompetencje” to spo-
tkania z tworzeniem grafiki, prezentacji oraz stron www. Warsz-
taty komputerowe poprowadził także Pan Dominik Sołowiej, 
który zaprezentował naszym uczestniczkom profesjonalne, dar-
mowe narzędzia internetowe do tworzenia wszelkiego rodzaju 
grafik i prezentacji, takie jak np. Canva, Genially czy Prezi. Pod 

jego okiem Bibliomamy nauczyły się podstaw tworzenia stron 
internetowych za pomocą otwartego oprogramowania Word 
Press oraz kreatora Wix, a także jak efektywnie zarządzać swoją 
stroną internetową w kontekście prowadzenia własnego bizne-
su. To były bardzo owocne spotkania! 

Miesiąc listopad to ostatnia część projektu zatytułowana „Mama 
ładuje baterie”. Niewątpliwie będzie to bardzo przyjemny blok 
dla naszych wspaniałych mam. 

W ramach projektu nasze uczestniczki mogą korzystać z table-
tów, zakupionych specjalnie dla mam jako osobisty organizer 
oraz pomoc w powrocie do podjęcia aktywności zawodowej.

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

Źródło Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie



Z początkiem września do trzech szkół w naszej gminie trafił sprzęt 

komputerowy, a także środki ochrony w razie ewentualnych ob-

ostrzeń związanych z panująca epidemią. – Ubiegłoroczne doświad-

czenia pokazały jak ważne jest zabezpieczenie szkół w niezbędny sprzęt 

i środki ochrony. Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja epidemiczna, ale 

dzięki realizacji projektu jesteśmy lepiej przygotowani niż w roku po-

przednim – mówi Dominika Jocz, wiceburmistrz Wasilkowa.

Sprzęt komputerowy to zaledwie początek. Już niedługo szkoły pozyska-

ją też m.in. płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, ręczniki papiero-

we. W każdej szkole odbędzie się też szkolenie dla nauczycieli dotyczące 

nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości 

o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpieczne-

go środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

Gmina Wasilków pozyskała na ten cel 181 897,86 zł ze środków UE w ra-

mach wsparcia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość pro-

jektu to 213 997,50 zł.

Wasilków nie jest jedyną gminą która otrzymała takie dofinansowanie. 

Pomoc na zakup sprzętu i środków czystości i dezynfekujących trafi także 

do Białegostoku (6 257 442,96 zł, w tym dofinansowanie z UE: 5 247 191,10 

zł), oraz Choroszczy (129 456,60 zł, w tym dofinansowanie z UE: 110 038, 

09 zł), Czarnej Białostockiej (125 909,44 zł, w tym dofinansowanie z UE: 

107 023,01 zł), Dobrzyniewa Dużego (135 499,96 zł, w tym dofinanso-

wanie z UE: 115 174,95 zł), Juchnowca Kościelnego (221 317,00 zł, w tym 

dofinansowanie z UE: 188 119,43 zł), Łap (209 669,00 zł, w tym dofinanso-

wanie z UE: 178 218,64 zł), Supraśla (155 317,20 zł, w tym dofinansowanie 

z UE: 132 011,44 zł), Turośni Kościelnej (69 865,76 zł, w tym dofinansowanie 

z UE: 59 385,89 zł), Zabłudowa (64 412,93 zł, w tym dofinansowanie z UE: 

54 750,98 zł) i powiatu białostockiego (96 343,50 zł, w tym dofinansowa-

nie z UE: 79 208,09 zł).

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014–2020.

W sobotę – 6 listopada – na hali sportowej w Szkole Podstawowej 

im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie odbył się Turniej Niepod-

ległości w Siatkówce Dziewcząt o Puchar Burmistrza Wasilkowa orga-

nizowany przez drużynę siatkarek z UKS SET Wasilków.

Do rywalizacji stanęło pięć drużyn (w tym dwie połączone drużyny UKS 

SET WASILKÓW z REKORD ZAMBRÓW). Po wyczerpujących i pełnych 

emocji zmaganiach trwających cały dzień tabela klasyfikacyjna wyglą-

dała w następujący sposób:

1. miejsce: UKS „SET” Wasilków/Rekord Zambrów 1

2. miejsce: SKS „Szóstka” TPS Biała Podlaska

3. miejsce: UKS „Czwórka Giżycko”

4. miejsce: UKS SET WASILKÓW/REKORD ZAMBRÓW 2

5. miejsce: OTPS Nike Ostrołęka

Turniej odbył się ze wsparciem Meblast Producent Mebli ze Studzianek, 

OstroVit – producenta suplementów diety oraz Tomasz Frankowski- Po-

sła do Parlamentu Europejskiego.

Realizacja turnieju została również dofinansowana ze środków budżetu 

Gminy Wasilków.

Wszystkim zawodniczkom oraz trenerom życzymy wielu sportowych 

osiągnięć. Źródło: UM w Wasilkowie

50 laptopów dla uczniów i nauczycieli  
trafiło do wasilkowskich szkół

Turniej Niepodległości  
w Siatkówce Dziewcząt  

o Puchar Burmistrza Wasilkowa
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W wydarzeniu wzięli udział: Aleksander Kossakowski i Krzysztof Wa-

silewski – niewidomy biegacz średniodystansowy i jego prze-

wodnik – reprezentanci Polski na wielu międzynarodowych zawodach, 

Adrian Łuckiewicz Burmistrz Wasilkowa, Anna Fidurska – Dyrektor Szkoły, 

Zuza Dominów oraz Maciej Aronowicz – przedstawiciele firmy Unicell 

Poland Sp. z o.o., a także uczniowie klas sportowych szkoły.

W trakcie spotkania sportowcy opowiedzieli o swoich osiągnięciach 

na międzynarodowych zawodach sportowych najwyższej rangi, a także 

o swoim życiu, treningach, współpracy na linii niewidomy biegacz-prze-

wodnik, walce z przeciwnościami, mierzeniu się z chorobą oraz o tym, jak 

to jest być niewidomym, profesjonalnym sportowcem. Dzieci zadawały 

sportowcom pytania, chcąc dowiedzieć się jak to jest być niewidomym 

biegaczem, jak wyglądają treningi obu biegaczy, jaką stosują dietę itp.

Podczas spotkania Burmistrz Wasilkowa wręczył symboliczne nagrody 

najbardziej zasłużonym uczniom klas sportowych, a nasi sportowcy prze-

kazali koszulkę startową na lokalną aukcję charytatywną. Po konferencji 

paraolimpijczycy  przeprowadzili trening biegowy na szkolnej bieżni wy-

konanej ze środków budżetu obywatelskiego 2020.

„Gmina Wasilków prowadzi liczne działania w celu wspierania sportu 

– mówił Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz –  Kluby sportowe or-

ganizujące zajęcia sportowe w naszej gminie otrzymują dotacje na cały 

rok kalendarzowy. Są to kluby trenujące piłkę nożną, siatkówkę i kara-

te. Wspieramy także imprezy sportowe, m.in. konfrontacje bramkarskie, 

turnieje siatkówki, zawody łucznicze, zawody wędkarstwa rzutowego, 

maraton rowerowy. Organizacje pozarządowe otrzymują wsparcie na za-

wody sportowe, obozy i inne wydarzenia skierowane do mieszkańców.

Przy Szkole im. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie powstało nowe 

boisko. Bieżnia lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej im. Króla Zyg-

munta Augusta w Wasilkowie jest projektem zrealizowanym w ramach 

budżetu obywatelskiego. W tym roku realizujemy projekt renowacji kor-

tów tenisowych przy stadionie miejskim przy ul. Supraślskiej. Staramy się 

także pozyskać środki na przebudowę Stadionu Miejskiego w Wasilkowie.

Jako Gmina wspieramy także młodzież i seniorów w dbaniu o kondycję 

fizyczną. Seniorom organizujemy zajęcia taneczne, gimnastyczne, a dzie-

ci i młodzież mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach sportowych 

na Orliku w Wasilkowie.

Gmina Wasilków angażuje się ponadto we współpracę na linii biznesu 

i samorządu. Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym tego rodzaju projektem”.

 Aleksander Kossakowski to polski niepełnosprawny lekkoatleta. Kiedy 

miał sześć lat wykryto u niego barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, które 

doprowadziło do utraty wzroku. Pomimo tak znaczącej dysfunkcji po-

stanowił zająć się sportem, a konkretnie biegami. Pierwsze treningi za-

czął jeszcze w czasie nauki w gimnazjum. Od 2015 roku z powodzeniem 

startuje w wielu prestiżowych zawodach o zasięgu międzynarodowym. 

Aleksander w związku z tym, że widzi jedynie 1% tego co zdrowe oko, 

biega z przewodnikiem. Od 2018 roku na stałe współpracuje z Krzysz-

tofem Wasilewskim. Wspólnie tworzą duet o nazwie Kossakowski & Wa-

silewski Team.

Największe sukcesy zespołu:

 I miejsce na dystansie 1500 m i III miejsce na dystansie 5000 m na Mi-

strzostwach Europy w Berlinie w 2018 r.

 III miejsce na dystansie 1500 m na Mistrzostwach Świata w Dubaju 

w 2019 r.

 I miejsce na dystansie 5000 m i III miejsce na dystansie 1500 m na Mi-

strzostwach Europy w Bydgoszczy w 2021 r.

 Start na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro (2016) 

i w Tokio (2021)

Źródło: UM w Wasilkowie

Gmina Wasilków wraz z firmą Unicell Poland Sp. z o.o. motywują do uprawiania sportu. 

Paraolimpijczycy w Wasilkowie!
W Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta  w Wasilkowie, w ramach kampanii #bezograniczen  

prowadzonej przez firmę Unicell Poland Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z paraolimpijczykami. 

fot. UM w Wasilkowie
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Przypomnijmy, że Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie zo-
stała powołana 21 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej. 

Obecnie w jej skład wchodzi dziewięć pań. 

 Krystyna Sakowicz – przewodnicząca
 Anna Biegańska – wiceprzewodnicząca
 Eugenia Górko – członek
 Teresa Wytwer – członek
 Grażyna Szczesiul – członek
 Janina Owczarczuk – członek
 Urszula Klepacka – członek
 Eugenia Kalinowska – członek
 Helena Sawicka – członek

Seniorki na początku spotykały się raz na kwartał, ale ostatnio 
nawet raz na miesiąc. W prawie każdym spotkaniu brał udział 
burmistrz Adrian Łuckiewicz albo Dominika Jocz, zastępca bur-
mistrza. Seniorki stale też współpracują z Miejskim Ośrodkiem 
Animacji Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
ośrodkiem zdrowia, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organiza-
cjami pozarządowymi, policją, parafiami, szkołami (także uczel-
niami wyższymi), mediami i przedsiębiorcami. 

Chcą być jednak bardziej widoczne i słyszalne – także online. 
Dlatego w najbliższym czasie planują stworzenie własnej strony 
w mediach społecznościowych. Wnioskują też o stworzenie in-
formatora dla wasilkowskch seniorów gdzie znalazłoby się kom-
pendium wiedzy na tematy dotyczące tej grupy społecznej, jak 

zdrowie, porady dotyczące aktywności fizycznej i rozrywek kul-
turalnych. 

Jest też szansa, że już niedługo zostanie powołany pełnomoc-
nik ds. seniorów. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie 
dwie radne: Anna Pszczółka i Monika Targońska-Dakowicz zgło-
siły chęć objęcia tej funkcji w Radzie Miejskiej.

Jednym z największych sukcesów uznawanych przez Radę Se-
niorów Gminy Wasilków było przekonanie radnych do pomy-
słu zakupu zabytkowej nieruchomości w centrum Wasilkowa 
na potrzeby planowanego Centrum Aktywności Seniora. W cza-
sie sesji 30 września Anna Biegańska po raz kolejny zwróciła się 
do rannych o podjęcie działań zmierzających do wyremonto-
wania nieruchomości, tak by seniorzy nareszcie mieli miejsce 
przeznaczone do spotkań, ale też i do dziennego pobytu czy 
rehabilitacji.

– Centrum mogłoby przecież służyć nie tylko nam. W Wasilkowie 
ma powstać Młodzieżowa Rada Gminy i nie widzę powodu, żeby 
młodzieży nie mogła spotykać się w tym miejscu – przekony-
wała radnych Anna Biegańska. 

Na razie gmina stara się o dofinansowanie remontu tej nierucho-
mości ze środków UE w ramach Białostockiego Obszaru Funk-
cjonalnego. Jeśli wszystko dobrze pójdzie – starsi mieszkańcy 
gminy nareszcie będą mieli w Wasilkowie swoje własne miejsce, 
gdzie będą mogli spotkać się ze znajomymi, skorzystać z usług 
rehabilitanta czy po prostu przyjemnie spędzić czas we wła-
snym gronie.

Ale aktywne seniorki nie czekają bezczynnie na swoją siedzibę. 
O skali ich działań niech świadczy to, że tylko w ciągu ostat-
niego roku udało im się zorganizować po pandemii zajęcia dla 
seniorów: gimnastyki rehabilitacyjnej, muzykoterapii, zajęć ta-
necznych. 

– Docenienie grupy społecznej, jaką są seniorzy, wykorzystanie 
ich potencjału w zakresie wiedzy i posiadanych doświadczeń 
stanowi nie tylko ogromną szansę, ale również wyzwanie, z któ-
rym należy zmierzyć się w najbliższym czasie – nie ma wątpli-
wości Anna Biegańska.

SENIORZY 
– ich głos ma w Wasilkowie znaczenie

Nowe logo Rady Seniorów Gminy Wasilków, a wkrótce już i pełnomocnik Rady Miejskiej ds. kon‑
taktów z seniorami. Seniorzy w Wasilkowie są bardzo aktywni i chcą mieć realny wpływ na rozwój 
naszej gminy. W czasie ostatniej sesji (30 września) Anna Biegańska, wiceprzewodnicząca RSGW 
podsumowała dotychczasową działalność.

fot. UM w Wasilkowie
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Udział w  tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 

i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym zna-

czeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych 

państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu 

powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agre-

gatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału 

terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich podstawie rząd podej-

muje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. 

Wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań będą 

służyły przez kolejne dziesięć lat do podejmowania najważniejszych 

decyzji gospodarczych i społecznych zarówno na szczeblu lokalnym, 

regionalnym i krajowym. 

W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, 

narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla 

państwa jedynym źródłem danych.

Wyniki spisu powszechnego umożliwiają również dokonywanie porów-

nań międzynarodowych. W przypadku krajów należących do Unii Eu-

ropejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych 

mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych przyzna-

wanych poszczególnym krajom członkowskim oraz liczbę miejsc w Par-

lamencie Europejskim.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili obowiązek spisowy 

i wzięli udział w badaniu. Realizacja spisu wymagała wysiłku ze strony 

pracowników Gminnego Biura Spisowego w Wasilkowie. Dziękujemy 

wszystkim osobom, które zaufały pracownikom urzędu i z ich pomocą 

wykonały obowiązek spisowy. 

Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie lokalnych 

społeczności i instytucji oraz liderów społeczności lokalnych, w tym soł-

tysów, którzy angażowali się w organizowanie akcji spisowych w sołec-

twach. Dziękujemy za to zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przypominali i pomagali swoim bliskim, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski 

i każdy z nas powinien wziąć udział w spisie powszechnym.

Burmistrz Wasilkowa  
oraz pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Wasilkowie

Zebrania wiejskie w 11 sołectwach gminy Wasilków jak co roku odby-

wały się we wrześniu. Burmistrz, wraz ze skarbnikiem gminy i przed-

stawicielami urzędu spotykał się z sołtysami i społecznością sołectw, 

by podczas zebrań wiejskich zadecydować o tym, na co przeznaczyć 

fundusz sołecki. 

Dzięki funduszowi sołeckiemu będzie można m.in. poprawić infrastruk-

turę drogową we wsiach, zmodernizować oświetlenie na drogach i przy 

boiskach, wykonać wiaty przy świetlicach, wykonać nasadzenia drzew, 

doposażyć filialne jednostki oświatowe, wykonać dokumentacje tech-

niczne i projekty planowanych w przyszłości inwestycji oraz wykonać 

wiele innych zadań.

Łącznie w 2022 roku fundusz sołecki w Gminie Wasilków dla 11 sołectw 

to kwota 343 593,97 zł. Sołectwa otrzymują środki, które zostają wyliczo-

ne na podstawie liczby mieszkańców gminy i mieszkańców poszczegól-

nych sołectw oraz wykonanych dochodów bieżących Gminy Wasilków.

– Dziękuję za zaangażowanie sołtysom, radom sołeckim oraz społecz-

nościom sołectw – mówił burmistrz Wasilkowa. – Dziękuję za obecność, 

zgłaszanie pomysłów i liczne rozmowy, dzięki którym mogę poznać po-

trzeby mieszkańców wsi otaczających Wasilków. 

Z nieoficjalnych danych na temat frekwencji spiso‑
wej wiemy, że jako Gmina Wasilków jesteśmy na jed‑
nym z pierwszych miejsc wśród gmin w wojewódz‑
twie podlaskim. Te dane zostaną ogłoszone przez 
Główny Urząd Statystyczny w styczniu 2022 r.

Mieszkańcy Gminy Wasilków zasługują na pochwałę 
za udział w Powszechnym Spisie Ludności

Fundusze sołeckie na 2022 rok zostały zaplanowane

fot. UM w Wasilkowie
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Gmina Wasilków włączyła się do kampanii  

„OTWÓRZ SIĘ NA POMOC”  
prowadzonej przez Polska Press Sp. z o.o.

Profilaktyka i właściwe zrozumienie otaczającej rzeczywistości może uchronić wiele osób przed 
poważnymi problemami związanymi z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym.

Kampania „Otwórz się na  pomoc” 
porusza bardzo ważne zwłaszcza 

w czasach pandemii problemy zdrowia 
psychicznego. Odbiorcami kampanii są 
nie tylko dorośli, ale także dzieci, których 
dotychczasowa codzienność zmieniła się 
z dnia na dzień, a ich ochrona i zapew-
nienie im poczucia bezpieczeństwa leży 
w obowiązku nas wszystkich. Hasło kam-
panii nakłania, aby otworzyć się na po-
moc dla siebie, ale też dla swoich bliskich.

 „Otwórz się na pomoc” to interaktywny 
film główne skierowany do dzieci i mło-
dzieży, poświęcony problemowi uzależ-
nienia dzieci od komputera i  Internetu, 
które stanowią szczególne niebezpie-
czeństwo w trakcie trwającej pandemii 
i związanej z nią izolacją. Scenariusz filmu 
powstał we współpracy z doświadczoną 
psycholog dziecięcą i  terapeutką Mają 
Pisarek. Film jest produkcją interaktyw-
ną, więc jego odbiorcy mają możliwość 
wpływania na dalsze losy głównego bo-
hatera – 12-letniego Dominika. To, jak za-

kończy się jego historia, zależy właśnie 
od widzów.

Kampania „Otwórz się na pomoc” to tak-
że sekcja „Prawdziwe historie”, czyli krótkie 
filmy skierowane tym razem do rodziców, 
będące prawdziwą historią zakończoną 
poradą psychologa w następującym za-
kresie tematycznym:

1. Zdrowie psychiczne rodziny w  za-
mknięciu
2. Alkohol u dzieci i młodzieży
3. Uzależnienie od komputera
4. Hejt i przemoc w sieci
5. Depresja u dzieci i młodzieży

Filmy dostępne są pod linkiem: 
https://wspolczesna.pl/gmina-wasil-
kow-otworz-sie-na-pomoc/re

Zeskanuj QR kod 
i przejdź do kampanii 
„Otwórz się 
na pomoc”

W ramach akcji „Otwórz się na pomoc” 
w placówkach szkolnych na terenie Gmi-
ny, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Wasilkowie oraz w Urzędzie Miej-
skim dostępne są poradniki, w których 
zamieszczone są artykuły podejmujące 
problemy m.in. depresji, uzależnień, ra-
dzenia sobie ze stresem, jak pomóc dzie-
ciom i seniorom itp.  

Akcja „Otwórz się na pomoc” ma na celu 
uświadamiać mieszkańców z  jakimi za-
grożeniami mają obecnie do  czynienia 
oraz wskazanie konkretnych miejsc i pla-
cówek, w których mogą szukać pomocy. 
Pamiętajmy, że czas w takiej sytuacji jest 
na wagę złota. Szybkie zdiagnozowanie 
problemu, pomoże w jego skutecznym 
rozwiązaniu.

Źródło: UM w Wasilkowie
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Funkcjonujący od  lipca 1942  r. do  li-
stopada 1943  r. niemiecki obóz był 

jednym z większych ośrodków zagłady. 
Zgodnie z szacunkami IPN zginęło w nim 
ok. 850 tys. Żydów, w tym ok. 800 tys. Ży-
dów polskich oraz 1500 Żydów z Wasilko-
wa. 2 listopada 1942 r. Niemcy wywieź-
li co  trzeciego mieszkańca Wasilkowa, 
po czym w połowie listopada zgładzili ich 
w Treblince (nieznana jest dokładna data).

We  wtorek na  cmentarzu żydowskim 
przy ul. Słowackiego w Wasilkowie odby-
ła się uroczystość upamiętniająca żydow-
skich mieszkańców Wasilkowa zamor-
dowanych w  obozie zagłady Treblinka 
w listopadzie 1942 r. Wzięli w niej udział: 
Zastępca Burmistrza Wasilkowa Dominika 
Jocz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Krakowiecki, Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Wasilkowie Elżbie-
ta Kisło, Przewodniczący Rady Przedsię-
biorczości przy Burmistrzu Wasilkowa 
Wojciech Winogrodzki, wybitny histo-
ryk prof. Adam Czesław Dobroński, Dyr. 
Szkoły Podstawowej Nr. 20 w Białymsto-
ku Mariusz Sokołowski, polski dziennikarz 
miłośnik historii Tomasz Wiśniewski, Dyr. 
Szkoły im. ks. Wacława Rabczyńskiego Lu-
cyna Bejm, Dyr. Dwujęzycznej Prywatnej 
Szkoły Podstawowej im. Antoniego Bućko 

Katarzyna Tymińska, przedstawiciele To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, 
a także młodzież i mieszkańcy Wasilkowa. 
Spotkanie poprowadził p. Dariusz Szada 
– Borzyszkowski. Rozpoczęło się ono 
prelekcją, którą wygłosił prof. Artur Mar-
kowski – wasilkowianin i wybitny histo-
ryk Uniwersytetu Warszawskiego. Profe-
sor przypomniał w jakich okolicznościach 
mieszkańcy Wasilkowa lata temu udali się 
w ostatnią swoją podróż. „W drewnianych 
budynkach zabito około 800 tys. ludzi 
w ciągu jednego roku. Zadajemy sobie 
pytanie od czego to się zaczęło? Jak mo-
gło dojść do takiej zbrodni? – mówi pro-
fesor Markowski – To się zaczęło od słów. 

To się nie zaczęło od wyszkolenia super 
zabójców. To się zaczęło od wyznacza-
nia palcem – Ty  jesteś niedobry, inny. 
To się zaczęło od niechęci i bardzo pro-
stych komunikatów, które błyskawicznie 
zostały przejęte przez polityków budują-
cych system nazistowski. To nie naziści 
wymyślili antysemityzm. Oni przejęli an-
tysemityzm i dzięki niemu doprowadzili 
do ludobójstwa. Zaczęło się od słów. Po-
tem było prawo. Po prawie pojawiły się 
działania implementujące to prawo, wy-
paczenia. W końcu przyszła wojna i nazi-
ści zaczęli realizować krok po kroku swój 
plan. Pojawiły się getta opatrzone pro-
pagandą, że Żydzi właściwie nie są ludź-
mi. Pozbawiono Żydów praw. Jak trudno 
zabić człowieka, a jak łatwo zabić kogoś, 
kto człowieczeństwa został pozbawiony”. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczest-
nikom spotkania, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wasilkowie oraz Towarzystwu 
Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej za zorgani-
zowanie wydarzenia. Dzisiaj – w symbo-
liczną rocznicę śmierci Żydów Wasilkow-
skich zostały odczytane nazwiska rodzin 
żydowskich mieszkających przed wojną 
w Wasilkowie. Jest ona niepełna ale war-
to przy tym pamięta, że czasem wiele ży-
dowskich rodzin nosiło to samo nazwisko 
– kobiety, mężczyźni, seniorzy i dzieci.

Zdjęcia, Źródło UM Wasilków

16 listopada mija 79 lat  
od zagłady Żydów z Wasilkowa w Treblince.
Fot. UM w Wasilkowie
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Podczas uroczystości odbyła się premiera publikacji pt. 
„Dwudziestolecie działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego” au-

torstwa Antoniego Pełkowskiego. Uroczystości Jubileuszowe 
rozpoczęła Msza Św. celebrowana przez J.E. Ks. Bp. Edwarda 
Ozorowskiego. Po Mszy zaproszeni goście oraz członkowie To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej spotkali się w Szkole 
Podstawowej nr 1. W uroczystościach udział wzięli: Proboszczo-
wie Parafii, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białym-
stoku – Zenon Żukowski, Joanna Kondzior oraz Marta Szczuka, 
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Zalejski oraz zaproszeni 

Radni, Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz z małżonką, Za-
stępca Burmistrza Wasilkowa Dominika Jocz, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy 
Wasilków jak też członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Wasilkowskiej. Spotkanie uświetniła swoim występem 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasilkowa. Osoby zainteresowa-
ne publikacją prosimy o kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Wasilkowie. Jubileusz odbywał się pod Patronatem Honoro-
wym Burmistrza Wasilkowa.

Źródło: UM Wasilków
Fot. Konrad Hajdukiewicz

Jubileusz 20‑lecia
 działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego za nami. 
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Wasilków uczcił Niepodległość
11 listopada 2021 r. społeczność Gminy Wasilków tradycyjnie uczest-

niczyła w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody 

103. rocznicy rozpoczęły się one uroczystą Mszą Świętą w intencji 

Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Na-

stępnie zebrani przeszli pod Kapliczkę na skwerze u zbiegu ulic Bia-

łostockiej i Kościelnej.

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz w swoim przemówieniu przybli-

żył mieszkańcom zarys historyczny wydarzeń związanych z odzyskaniem 

niepodległości, a także podziękował wszystkim służbom mundurowym, 

które podejmują obecnie działania na wschodniej granicy Polski.

Po przemówieniu nastąpiła część artystyczna, w której wspólnie mogli-

śmy wysłuchać pieśni patriotycznych. Zaprezentowała się niezawodna 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasilkowa pod batutą dyrygenta Adama 

Wolańskiego, a także zespół „Wasilkowianie” pod kierunkiem Pani Moni-

ki Szymulewskiej, chórzyści Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Studziankach pod kierunkiem Pani Anny Łapińskiej- Paleckiej 

oraz grupa „Aktywni 50 +” pod kierunkiem pana Piotra Czarnieckiego. 

W uroczystościach wziął również udział nietypowy gość – Marszałek 

Piłsudski (odgrywany przez Czesława Jakubowicza). 

Następnie przedstawiciele samorządu, instytucji publicznych, organi-

zacji społecznych, drużyn harcerskich i mieszkańcy złożyli kwiaty pod 

kapliczką. Wszystkim osobom uczestniczącym w obchodach serdecznie 

dziękujemy za tak liczne przybycie.

Źródło/zdjęcia: MOAK Wasilków

Droga Żelazna na stacji Wasilków

Dnia 21 października 2021 w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury 

w Wasilkowie odbył się wernisaż wystawy „160 lat Petersbursko War-

szawskiej Drogi Żelaznej”.

Jest to wędrowna wystawa, która zatrzymuje się w miejscowościach, 

przez które przebiegała linia kolejowa relacji Warszawa – Petersburg.

Wystawa składa się z 20 plansz, które przedstawiają historię budowy 

linii, wygląd pociągów, opisy osób pracujących na kolei, miejsca przez 

które przebiegała oraz konteksty historyczne np. wpływ linii na Powsta-

nie Styczniowe czy wojny. Można na niej zobaczyć archiwalne zdjęcia 

z Białegostoku i okolicznych stacji. Wystawa przygotowana została przez 

Stację Muzeum – samorządową instytucją kultury Województwa Mazo-

wieckiego współprowadzoną przez Polskie Koleje Państwowe.

Podczas wernisażu odbył się wykład kuratora wystawy Michała Fludziń-

skiego, który wystąpił w zrekonstruowanym stroju kierownika pociągu. 

Opowiadał on głównie o tym, czego zabrakło na planszach. Przybyli 

mogli posłuchać jak budowano kolej, jakie przy tym były kłopoty, jak się 

podróżowało, jakie nowinki techniczne miał carski pociąg oraz o wielu 

innych ciekawostkach. Wiedza na temat historii kolei, jaką dysponuje 

autor wystawy jest imponująca. Po wykładzie w formie rozmowy ze słu-

chaczami rozpoczęło się zwiedzanie ekspozycji. Podczas niego kurator 

odpowiadał na mnóstwo pytań. Miłym akcentem spotkania była prezen-

tacja materiałów przyniesionych przez uczestników wernisażu. Wśród 

nich były archiwalne zdjęcia związane z koleją oraz katalogi wystaw o linii 

kolejowej Warszawa-Petersburg.

Sama wystawa była poprzedzona warsztatami dla dzieci i młodzieży, któ-

re poprowadzili pracownicy Stacji Muzeum. Podczas spotkania dzieci po-

znawały historię kolei oraz zasady bezpieczeństwa i ruchu drogowego. 

W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zygmun-

ta Augusta (klasa 0E) oraz uczniowie klas 4–6 z Dwujęzycznej Prywatnej 

Szkoły Podstawowej im. Antoniego Bućko w Wasilkowie.

Wystawa „160 lat Petersbursko-Warszawskiej Drogi Żelaznej” w Wasilko-

wie zagościła dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury 

ze Stacją Muzeum.

Źródło/zdjęcia: MOAK Wasilków



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

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

30

8 października 2021 r., w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie 

odbyła się projekcja filmu „Czarna Dama” w reżyserii Krzysztofa Szubzdy 

i Łukasza Seweryńskiego.

Opowiada historię tajemniczej kobiety, która ucieka przed trudną prze-

szłością w rodzinne strony Białegostoku. W głównej roli, możemy zoba-

czyć aktorkę Białostockiego Teatru Lalek – Izabelę Wilczewską.

Atrakcją wieczoru, oprócz pokazu filmowego, było spotkanie z wcześniej 

wspomnianym Krzysztofem Szubzdą i aktorem Ryszardem Dolińskim. 

Po seansie, widzowie mieli możliwość rozmowy z  gośćmi, z której dowie-

dzieli się min.: skąd wziął się pomysł na film, jaki był pierwowzór przed-

stawionej historii oraz poznali anegdoty z planu filmowego. Wywiązała 

się także ciekawa dyskusja, podczas której uczestnicy dzielili się swoimi 

opiniami na temat filmu. Po dużym zaangażowaniu w rozmowę można 

wnioskować, że produkcja wywarła na widzach duże wrażenie i zebra-

ła wśród nich pozytywne opinie. Zdjęcia zostały zrealizowane na tere-

nie Podlasia, również przez tutejszych twórców. Mogło to dla wasilkow-

skich widzów stanowić dodatkowy walor podczas seansu. Pokaz Czarnej 

Damy jest rozpoczęciem cyklu projekcji filmowych w MOAK w Wasilko-

wie oraz rozpoczęciem działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Za-

praszamy do śledzenia strony www.moakwasilkow.pl gdzie na bieżąco 

informujemy o kolejnych filmowych spotkaniach. 

Źródło: MOAK Wasilków
Fot. Masquerade Studio

„Tradycyjne smaki Gminy Wasilków” to pro-

jekt zrealizowany przez Miejski Ośrodek Ani-

macji Kultury w Wasilkowie, dofinansowany 

ze  środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu w ramach programu 

„Etno Polska 2021” Narodowego Centrum 

Kultury. 

Przepisy i tradycyjne smaki to nasze dziedzic-

two, które należy zachować i chronić od zapo-

mnienia. W ramach projektu zrealizowaliśmy 6 

filmowych szkoleń kulinarnych, w których do-

świadczone gospodynie z lokalnych Kół Go-

spodyń Wiejskich z Dąbrówek, Sochoń i Stu-

dzianek prezentowały tradycyjne, podlaskie 

przepisy. Nagrania z przepisami znajdą Pań-

stwo na kanale YouTube MOAK Wasilków. 

Udało się połączyć kilka pokoleń przy „jednym 

stole” a gospodynie przekazały wiedzę i swoje 

doświadczenie młodszym mieszkańcom Gmi-

ny Wasilków. Po każdym szkoleniu ogłaszany 

był konkurs kulinarny na  tradycyjne potra-

wy w nowoczesnych odsłonach. Mieszkańcy 

Gminy Wasilków dzielili się także z nami swo-

imi anegdotami i historiami z rodzinnej kuchni. 

Gmina Wasilków leży na terenie województwa 

podlaskiego, które charakteryzuje się sporym 

zróżnicowaniem etnicznym i kulturowym. Pod-

laska kuchnia to pyszna mieszanka wpływów 

białoruskich, rosyjskich, litewskich, tatarskich, 

ukraińskich i żydowskich. Potrawy łączą w so-

bie prostotę, zróżnicowanie i  bogaty smak. 

W  głównej mierze bazują na  ziemniakach, 

mące, jajach, warzywach oraz sezonowych 

owocach. Jednak najbardziej kochamy ziem-

niaki! Do klasyków kuchni podlaskiej zaliczamy 

babkę ziemniaczaną, kartacze, kiszkę ziemnia-

czaną, pyzy czy soczewiaki. Na słodkim sto-

le (także weselnym) znajdą się sękacz, pączki 

z makiem, racuchy czy mrowisko. 

Książka Kucharska jest zwieńczeniem całego 

projektu a znajdą ją Państwo na stronie www.

moakwasilkow.pl w zakładce EtnoPolska 2021 

oraz wkrótce zorganizowane zostanie spotka-

nie promocyjne książki, podczas którego bę-

dzie możliwość otrzymania książki w wydaniu 

papierowym. Zapraszamy do smakowitej lek-

tury!

Źródło: MOAK Wasilków
Zdjęcie: Magdalena Właszek

Tradycyjne smaki gminy Wasilków 
– książka kucharska

„Czarna Dama”: nie uciekniesz od przeszłości
Projekcja utrzymana w stylistyce kina Noir, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Zrealizowana w ca-
łości przez podlaskich twórców, przenosi widza w kryminalny świat przedwojennego Podlasia.
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25 września br., odbył się I Festiwal „Rzeka Ognia”. To wyda-
rzenie ściągnęło do Wasilkowa artystów z różnych stron pol-
ski, którzy pretendowali o tytułu Ogniomistrza Wschodu. Jest 
to jedyne wydarzenie tego typu na Podlasiu i jak się okazało 
po frekwencji publiczności – potrzebne i oczekiwane.

Festiwal „Rzeka Ognia” powstał jako odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców Wasilkowa, którzy zgłosili pomysł realizacji takie-
go wydarzenia. Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Wasilkowie i białostockiego Kolektywu Freakus zre-
alizowano imprezę, która zostanie w pamięci na długo. Zapo-
czątkowano przedsięwzięcie, które w przyszłych latach może 
stać się imprezą, dzięki której Wasików będzie rozpoznawalny 
w całej Polsce.

Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Podczas pierwsze-
go uczestnicy przesyłali nagrania swoich występów. Spośród 
14 zgłoszonych osób komisja powołana przez Dyrektora MO-
AK-u wyłoniła 5 finalistów. Zaprezentowali się oni podczas finału, 
który odbył się na terenie rekreacyjnym Cypel w Wasilkowie. Byli 
to Jan Dudek (Kraków), Mateusz Koszykowski (Gdańsk), Jerzy Ko-
złowski (Kraków), Bartłomiej Kuźma (Zamość), Sebastian Malicki 
(Dąbrowa Górnicza). Występy były na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym, którego nie powstydziłyby się największe miasta 
i ośrodki kultury w Polsce.

Zmagania oceniała komisja w składzie: Krzysztof Szubzda (re-
żyser), Jarek Jatel (satyryk), Joanna Dziekońska (Stowarzyszenia 
Kreatywny Wasilków), Katarzyna Duda- Charko (Międzynarodo-
wy Sędzia Tańca), Łukasz Słabkowski (artysta fireshow). Po burz-
liwych obradach tytuł Ogniomistrza Wschodu przyznano Seba-
stianowi Malickiemu. W swoim finałowym pokazie połączył on 
teatr ognia z występem teatralnym i satyrą. Nawiązał on bezpo-
średni kontakt z publicznością poprzez wypowiadane kwestie 
bohatera, w którego się wcielił (starszego pana). Poza najlepszą 
opinią Jury został też najlepiej doceniony przez publiczność, któ-
ra bardzo licznie się zgromadziła nie szczędząc braw wszystkim 
artystom.

Po pokazach finałowych odbył się spektakl ognia w wykonaniu 
współorganizatora – Kolektywu Freakus. Przed pokazami fina-
łowymi wystąpiła grupa z Cyrkplozja – złożona z wychowan-
ków Selezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymsto-
ku. Członkowie tej grupy w dniu festiwalu prowadzili warsztaty 
nowocyrkowe i animacje, z których chętnie korzystali najmłodsi 
mieszkańcy Wasilkowa. Podczas wydarzenia przybyłych arty-
stów i gości przywitał Burmistrz Wasilkowa – Adrian Łuckiewicz. 
Wieczór prowadził Karol Świetlicki – dyrektor MOAK-u w Wasil-
kowie.

I Festiwal „Rzeka Ognia” przeszedł do historii. Do Wasilkowa przy-
jechali artyści najwyższej klasy, którzy zmagali się o tytuł Ognio-
mistrza Wschodu. Impreza będzie kontynuowana. W przyszłym 
roku „Rzeka Ognia” znów przepłynie przez Wasilków. 

Źródło: MOAK Wasilków
Fot. Magdalena Właszek

Rzeka Ognia popłynęła w Wasilkowie



W sobotę 20 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rab-

czyńskiego odbył się turniej karate I.K.O. Matsushima Polish Open Kyoku-

shin Tournament pod Honorowym Patronatem Burmistrza Wasilkowa, 

w którym wzięło udział 170 zawodników z 6 państw: Ukrainy, Łotwy, 

Estonii, Białorusi, Litwy i Polski. Wasilkowski klub dzielnie reprezentowa-

ło 14 zawodników, zdobywając łącznie 14 medali: 4 złote, 5 srebrnych 

i 5 brązowych. Szerzej o turnieju przeczytacie na stronie internetowej 

i FB Klubu Kyokushin Team Wasilków. Serdecznie gratulujemy wszystkim 

uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: MOAK Wasilków
Zdjęcia: FB Kyokushin Team Wasilków

Turniej Karate 5th. Matsushima Polish Open 
Kyokushin Tournament
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