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WASILKOWSKIE LATO

Po raz kolejny pragniemy zaprosić na Wasil-

kowskie Lato czyli cykl wydarzeń, które od-

będą się na terenie rekreacyjnym Cypel oraz 

na plaży nad rzeką Supraśl. W sobotę 23 lipca 

przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji, z po-

śród których każdy będzie mógł znaleźć coś dla 

siebie. Od godziny 15:00 przy plaży zapraszamy 

do strefy zabaw, gdzie dla najmłodszych zosta-

ną przygotowane urządzenia dmuchane, oraz 

do strefy smaku i piana party, które przygotuje 

dla Was stowarzyszenie Kreatywny Wasilków. 

Na Cyplu z kolei będą na Wasz czekały: Strefa 

smaku w której będziecie mogli smacznie zjeść 

oraz ukoić pragnienie, strefa animacji w której 

najmłodsi będą mogli spędzić kreatywnie czas 

oraz strefa muzyki. 

W strefie muzyki, na letniej scenie specjalnie 

dla Was wystąpią nasze lokalne zespoły: Wasil-

kowianie, Dąbrówka, Malwianki i Aktywni 50+. 

Poza tym na scenie wystąpią:

– zespół Szeptucha – Jak sami o sobie mówią: 

„Powstaliśmy by leczyć muzyką, zarażać rado-

ścią oraz przemycać w przystępnej formie ta-

jemnice regionu podlaskiego”, i z pewnością tej 

radości podczas koncertu nie zabraknie. Kom-

pozycje zespołu zabiorą nas w  tajemniczy 

świat magii Podlasia opowiadając o  pięknie 

dziewiczej przyrody, wierzeniach i tradycjach 

rodem z wielokulturowego, nieskażonego re-

jonu.

– Lukasyno – właściwie Łukasz Szymański (ur. 

7 stycznia 1981 w Białymstoku) – filar białostoc-

kiej sceny i jeden z raperów, których bez cie-

nia wątpliwości można zaliczyć do pionierów 

ulicznego rapu w Polsce, propagator kultury 

kresowej i życia w zgodzie z naturą. Architekt 

i saunamistrz. 

Działalność artystyczną prowadzi od ponad 20 

lat (wł.od 1998 roku). Twórca 6 albumów solo-

wych i współzałożyciel grup WNB Wychowani 

na błędach i NON Koneksja, z którymi nagrał 

również 4 albumy. 

Współpracował z takimi wykonawcami jak m.

in. Peja, Paluch, Sokół, Hemp Gru, Kali, Pih, Fu, 

Pono, Juras, Włodi, Nizioł, Siwers, Ero, Pablo 

Pavo, Bon One, Bas Tajpan, Kala, Miss God, Kfar-

tet, Południce, Grzech Piotrowski, Witek Muzyk 

Ulicy i wielu innych.

Ania Rusowicz – wokalistka, kompozytor-

ka, autorka tekstów i  psycholog sceny, zna-

na przede wszystkim fanom muzyki retro. 

Jej twórczość nawiązuje do  kolorowych lat 

60. i 70. Laureatka czterech Fryderyków, któ-

rej dwie z czterech płyt okryły się złotem. Jej 

twórczość charakteryzuje lekkość i  pogoda 

ducha, a przede wszystkim – wysoki poziom 

artystyczny, który spełnia oczekiwania nawet 

najbardziej wymagających słuchaczy.

LETNIE KINO PLENEROWE Z MOAK 

WASILKÓW

Również tegorocznego lata wyruszymy w tra-

sę z naszym MOAK-owym kinem plenerowym. 

Z pewnością nie zabraknie klasyki polskiego 

kina oraz innych ciekawych tytułów – już dziś 

zapraszamy na filmowe letnie wieczory. 

FESTYNY WIEJSKIE I POTAŃCÓWKI

Dużym zainteresowaniem i  ciepłym przyję-

ciem przez mieszkańców naszej gminy spoty-

kają się wydarzenia organizowane w poszcze-

gólnych miejscowościach oraz na osiedlach. 

Dlatego w wakacje 2022 roku nie zabraknie 

festynów organizowanych wspólnie ze spo-

łecznościami sołectw oraz potańcówek. Już 

dzisiaj zapraszamy – będzie radośnie, anima-

cyjnie i muzycznie!

REGGAE DAY 11.

11. Reggae Day w  Wasilkowie to  rootsowe 

wibracje rozlewające się po  Cyplu i  basowe 

brzmienie w pięknych okolicznościach przy-

rody.

Reggae ukołysze nas i pozwali rozpłynąć się jak 

rzeka Supraśl wpadająca do zalewu...

Już 27 sierpnia zapraszamy Was na spędzenie 

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

lowania, dobre humory, ochotę do tańca i po-

zytywnych wibracji.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI 

KAMERALNEJ I ORGANOWEJ

Zapraszamy melomanów, miłośników muzyki 

i mieszkańców Podlasia na XVIII Międzynaro-

dowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.

Przez 4 niedziele, począwszy od  4 września 

w Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilko-

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

usłyszymy wybitnych wykonawców znanych 

w kraju i za granicą.

Zainaugurowany w 2005 roku Międzynarodo-

wy Festiwal Muzyki Organowej i  Kameralnej 

im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 

jest jedynym tego typu wydarzeniem kultural-

nym w województwie podlaskim. Festiwal wpi-

sując się na stałe w kalendarz imprez kultural-

nych miasta i województwa podlaskiego stał się 

wyróżniającą je wizytówką na mapie artystycz-

nych ośrodków Polski, miejscem przyciągającym 

wspaniałych artystów z Polski i z zagranicy.

II FESTIWAL RZEKA OGNIA 

W WASILKOWIE

Głównym wydarzeniem festiwalu będzie kon-

kurs tańca z ogniem – fireshow. W weekend 

24–25 września na terenie rekreacyjnym – Cy-

pel w Wasilkowie nad rzeką Supraśl (woj. pod-

laskie) uczestnicy konkursu będę rywalizować 

o tytuł Ogniomistrza Wschodu a na wszystkich 

chętnych czekać będą warsztaty kuglarskie 

oraz animacje dla dzieci. Już teraz zarezerwuj-

cie sobotnie i niedzielne wrześniowe popołu-

dnie i wybierzcie się do Wasilkowa na niesa-

mowite widowisko. Połączenie żywiołu ognia 

z tańcem i muzyką zapiera dech, hipnotyzuje 

i z pewnością wprawi Was w zachwyt.

Szczegółowe informacje o  wydarzeniach 

na  bieżąco będą zamieszczane na  stro-

nie  www.moakwasilkow.pl  oraz na  koncie 

na portalu Facebook Miejskiego Ośrodka Ani-

macji Kultury w Wasilkowie.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Miejskiego Ośrodka  
Animacji Kultury w Wasilkowie

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

Sesja absolutoryjna
W czwartek, 30 czerwca br., pod-

czas sesji Rady Miejskiej dziewię-

cioro przedstawicieli wasilkowskiej 

opozycji zadecydowało o: 1. nie-

udzieleniu mi absolutorium z wy-

konania budżetu, 2. niezatwier-

dzeniu sprawozdań finansowych, 

3. nieprzyznaniu mi  wotum za-

ufania. Niezależnie od  tych oko-

liczności skupiam się na tym, aby 

pracować równie wytrwale. Otrzy-

muję od Państwa wiele wsparcia, które ogromnie cenię i które pokazuje, że 

to co robimy, ma sens.

Teraz w kilku zdaniach chciałbym odnieść się do wydarzeń z sesji rady Miej-

skiej. 

Przede wszystkim decyzję większości radnych odbieram jako absolutny brak 

sprawiedliwości, gdyż był to najlepszy „niewyborczy” rok w gminie pod ką-

tem inwestycji. Mam przekonanie, że nawet gdybyśmy byli najlepiej ocenia-

ną gminą w kraju, wotum zaufania i tak by nie było. Doceniam przygotowa-

nie mieszkańców do sesji, którzy zaprezentowali podczas obrad świadomy, 

rozsądny głos, za co bardzo im dziękuję.

Pragnę podziękować wszystkim moim współpracownikom, ale też tak licz-

nie wspierającym mnie mieszkańcom. Dziękuję za kolejny rok dobrej pracy 

zastępcy, kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych, urzędnikom 

i pracownikom wszystkich jednostek, radnym klubu Nasz Wasilków, sołty-

som, szefom OSP, organizacji pozarządowych i wszystkim społecznikom.

Żałuję, że nasza prezentacja raportu o stanie gminy została przerwana przez 

przewodniczącego Rady Miejskiej. To jedyna okazja w roku, aby zaprezen-

tować mieszkańcom to, czego dokonaliśmy. Niestety, kierownicy jednostek 

organizacyjnych oraz oświatowych, a także gminny komendant OSP nie 

mieli już możliwości przedstawienia efektów swojej pracy, a wiem że byli 

doskonale przygotowani. Mam poczucie okazania braku szacunku wzglę-

dem moich współpracowników i kierowników. To, czego nie zdążyliśmy 

podsumować na sesji, możemy podsumować choćby na łamach Gazety 

Wasilkowskiej. I poniżej jedno z tych podsumowań.

Pierwszy raz w historii gminy do raportu trafił rozdział „Nagrody i wyróżnie-

nia”. Dlaczego? Bo aż tyle ich uzyskaliśmy i to za tylko jeden rok! Wiadomym 

jest, że nie pracujemy dla nagród, a miejsca w rankingach nie są celem sa-

mym w sobie. 

Jednak pragnę Państwu przybliżyć to zestawienie. Możemy być dumni z Wa-

silkowa! 
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Gmina Wasilków otrzymała I miejsce w Polsce za realizację w 2021 roku kampanii promo-
cyjnej „Piosenka Wasilkowska”. fot. Magdalena Właszek

Innowatory Wprost 2021 
Ogólnopolska nagroda Tygodnika „Wprost” 

przyznana została gminie Wasilków za wpro-

wadzanie innowacyjnych rozwiązań wpły-

wających na kondycję finansową gminy oraz 

optymalizację dochodów własnych gminy. 14 

września 2021 roku podczas ogólnopolskiej 

gali wyróżnieni jedynie dwaj samorządowcy: 

Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz 

Wasilkowa.

Perły Samorządu 2022
W jubileuszowym 10. rankingu gmin Dzienni-

ka „Gazeta Prawna” gmina Wasilków zdobyła II 

miejsce wśród wszystkich gmin miejsko-wiej-

skich w kraju. Ocenie były poddawane dane 

za 2021 rok (również w kontekście porównaw-

czym do roku 2020) dotyczące całości funkcjo-

nowania gminy (od stanu finansów po realiza-

cję poszczególnych zadań).

Perły Samorządu 2022  
– Najlepszy Włodarz
Podobnie jak w przypadku rankingu gmin, oce-

nie poddali zostali włodarze. Spośród wszyst-

kich burmistrzów w kraju zająłem II miejsce.

Perły Samorządu 2022 
– Samorządowy lider 
komunikacji i promocji
W  tej kategorii gmina Wasilków otrzymała 

I miejsce w Polsce za  realizację w 2021 roku 

kampanii promocyjnej „Piosenka Wasilkow-

ska”. Wyróżnione w tej kategorii zostały m.in. 

miasto Gdynia, miasto Katowice, samorząd wo-

jewództwa mazowieckiego.

Cyfrowa gmina
W konkursie Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego na najbardziej cyfrową gminę Na-

rodowego Spisu Powszechnego 2021 gmina 

Wasilków zdobyła I miejsce w województwie 

podlaskim. Dzięki aktywnej promocji działań 

spisowych oraz zaangażowaniu kadry urzędu 

w pomoc mieszkańcom podczas dokonywa-

nia spisu Wasilków wyróżnił się pod względem 

największej liczby osób, które spisały się przez 

Internet bądź w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Wasilkowie.

Ranking „Gmina dobra 
do życia”
W ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym 

przez Serwis Samorządowy PAP „Gmina dobra 

do życia” Wasilków uplasował się na II miejscu 

w województwie podlaskim.

Pierwsze miejsce przypadło 
stolicy województwa – 
miastu Białystok.
Ranking został opracowany na podstawie 48 

wskaźników cząstkowych, które utworzyły tzw. 

wskaźnik syntetyczny jakości życia w gminach. 

Podczas oceny uwzględniono wskaźniki z na-

stępujących obszarów: środowisko naturalne, 

rozwój demograficzny, rozwój społeczno-eko-

nomiczny i  dobrobyt, rynek pracy, warunki 

mieszkaniowe, infrastruktura osadnicza i  ład 

przestrzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, do-

stępność i  jakość usług, dziedzictwo kultura 

i rekreacja, spójność społeczna.

Ranking Gmin 
Województwa Podlaskiego
Gmina Wasilków znalazła się na  V miejscu 

wśród 115 gmin w Rankingu Gmin Wojewódz-

twa Podlaskiego. 11 stycznia 2022  r. zostały 

ogłoszone wyniki rankingu – inicjatywy Fun-

dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zrealizowa-

nej we współpracy z Urzędem Statystycznym 

w Białymstoku. Ranking wyłonił gminy wyróż-

niające się pod względem rozwoju społecz-

no-gospodarczego, a ocenie poddane zostały 

wszystkie gminy województwa podlaskiego 

z  wyłączeniem miast na  prawach powiatu. 

Podczas oceny uwzględniono różne aspekty 

funkcjonowania gminy – m.in. takie jak wyso-

kość dochodów własnych, poziom zadłużenia 

gminy, pozyskiwanie środków zewnętrznych, 

wydatki majątkowe, wydatki na oświatę, kul-

turę, szkolenie pracowników. Najlepszy wy-

nik w grupie porównawczej gmina osiągnęła 

pod względem niskich kosztów administracji 

publicznej, a także pod względem demografii 

(przyrost naturalny i saldo migracji).

Awans w Rankingu 
finansowym samorządu 
terytorialnego w Polsce 2021
Wyniki rankingu finansowego samorządu tery-

torialnego w Polsce 2021 zostały ogłoszone pod-

czas VII Europejskiego Kongresu Samorządów. 

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spośród 

642 gmin miejsko-wiejskich ujętych w rankingu 

gmina Wasilków awansowała z 136 miejsca (wy-

nik z roku 2020) na 15 miejsce. Niezależnie od de-

cyzji Rady w dalszym ciągu wraz z Państwem oraz 

moimi współpracownikami będziemy pracować 

nad rozwojem naszej gminy.
Adrian Łuckiewicz

NAGRODY WYRÓŻNIENIA I AWANSE 
W RANKINGACH ZA 2021 ROK:
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W czerwcu na Stadionie Miejskim w Wa-

silkowie odbyły się ogólnopolskie zawo-

dy Enea Polish Nordic Walking Cup 2022

Polskie Zrzeszenie Nordic Walking urządza za-

wody od 2010 roku i są one na bardzo wysokim 

poziomie organizacyjnym. Jest to wydarzenie 

cykliczne, organizowane od kwietnia br. w sze-

ściu województwach, które przyciąga zawod-

ników z wszystkich stron naszego kraju. 

W tym roku Wasilków – jako jedyna miejsco-

wość na Podlasiu podjął się współorganizowa-

nia zawodów. Zamknięcie sezonu planowane 

jest w Potęgowie – 1 października 2022 r.

Zdecydowałem się na  organizację zawo-

dów Nordic Walking w Wasilkowie gdyż jest 

to dyscyplina dostępna dla wszystkich, po-

pularna wśród osób w różnym wieku – mówi 

burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz – 

która wyjątkowo dobrze wpływa na  nasz 

organizm, na naszą kondycję i zdrowie. Wa-

sza obecność dzisiaj jest najlepszą promocją 

zdrowego stylu życia.

Podczas zawodów uczestnicy brali udział 

w dwóch konkurencjach na 5 i 10 km, w któ-

rych łącznie wystartowało ponad 180 zgło-

szonych zawodników również z terenu naszej 

gminy. Zawody w  Wasilkowie to  trzeci etap 

z  dziesięciu w  ciągu całego sezonu 2022  r. 

Do  końcowej klasyfikacji cyklu Enea Polish 

Nordic Wailking Cup 2022 zaliczonych będzie 

8 startów z najwyższą punktacją 5 i 10 km.

Źródło: UM, Zdjęcia: JS /UM w Wasilkowie

4 czerwca 2022 r. podczas Polish Nordic Walking Cup 2022 od-

było się oficjalne wręczenie nagród tegorocznej edycji Loterii 

PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. 

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz pogratulował zwycięzcom – 

mieszkańcom, którzy wzięli udział w tej zabawie i rozliczyli deklarację 

PIT wskazując miejsce zamieszkania w gminie Wasilków.

W loterii wzięło udział ponad 3 tys. mieszkańców. Do wygrania były 23 

cenne nagrody: samochód Suzuki Swift Hybrid, 3 wyciskarki Kuvings, 1 

robot sprzątający iRobot, 3 ekspresy do kawy DeLonghi, 

5 smartfonów Xiaomi oraz 10 smartwatchy Huawei.

Fundatorem wyciskarek Kuvings jest firma Kuvings Polska, która ma swój 

sklep i siedzibę w Wasilkowie.

„Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom – mówi burmistrz 

Wasilkowa Adrian Łuckiewicz – którzy wzięli udział w naszej loterii i którzy 

rozliczyli deklarację PIT wskazując miejsce zamieszkania 

w gminie Wasilków. Wpływy z podatków dochodowych, to najistotniej-

sza część budżetu gminy. Dzięki nim możemy szybciej wykonać inwe-

stycje infrastrukturalne, budowę dróg, chodników, oświetlenie, możemy 

lepiej zadbać o szkoły i przedszkola, poprawiać jakość edukacji, organi-

zować więcej wydarzeń kulturalnych, wspierać potrzebujących, dbać 

o zieleń i podejmować wiele innych działań związanych z rozwojem ko-

munikacji w gminie”.

Źródło: UM, fot. J.S.

Zawody Enea Polish Nordic Walking Cup 
2022 po raz pierwszy na Podlasiu!

WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM LOTERII PIT



 Plaża miejska w Wasilkowie nad rzeką Supraśl w rejonie ul. E. 
Plater
 Plac zabaw „Leśny Zakątek” na osiedlu Leśnym w Wasilkowie 
 Siłownia na świeżym powietrzu przy świetlicy w Wólce Przed-
mieście
 Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Polnej w Wasilkowie 
 Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach 
 Budowa wiat rekreacyjnych: w Studziankach, Nowodworcach 
i Sochoniach
 Budowa placu zabaw w Dąbrówkach 
 Doposażenie placu zabaw w Sochoniach 
 Zakup i montaż piłkochwytów w Woroszyłach 
 Budowa przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w No-
wodworcach 

DROGI I CHODNIKI:
 Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w ob-
rębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miej-
scami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną 
 Budowa ulicy Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wa-
silkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym 
 Budowa drogi gminnej nr 105 422B we wsi Woroszyły 
 Przebudowa ul. Piasta w Wasilkowie 
 Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Ja-
worowej w Wasilkowie 
 Przebudowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach 
 Budowa chodnika przy ul. Supraślskiej w Wasilkowie 
 Budowa chodnika we wsi Wólka Poduchowna 
 Modernizacja chodnika w ulicy Łąkowej i Olszowej w Wasilko-
wie wraz z częściową renowacją nawierzchni 
 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej dro-
dze krajowej nr 19 
 Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach 
 Zakup wiat przystankowych (Nowodworce oraz Dolina Cisów 
w Wasilkowie) 

INWESTYCJE DOTYCZĄCE 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO:
 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Przytorowej w Wa-
silkowie wraz z dokumentacją 
 Montaż lamp na istniejących słupach energetycznych przy 
ul. Wiązowej w Jurowcach 
 Montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach ener-
getycznych przy ul. Północnej i ul. Polnej w Jurowcach 
 Doświetlenie skrzyżowania w Wólce Przedmieście
 Opracowanie dokumentacji pn. „Inwentaryzacja i audyt oświe-
tlenia ulicznego w gminie Wasilków”

DOKUMENTACJE TECHNICZNE:
 Dokumentacja techniczna budowy świetlicy w Sochoniach 
 Dokumentacja techniczna budowy świetlicy w Osowiczach 

 Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie – prze-
strzeń dla rodziny 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
NA BUDOWĘ ULIC:
 Nowej w Studziankach 
 Łąkowej w Studziankach 
 Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą 
 Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i  infra-
strukturą 
 Dmowskiego w Wasilkowie 
 Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach 
 Brzozowej w Nowodworcach 
 Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach 
 Dębowej w Jurowcach 
 Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) 
 Wasilkowskiej w Nowodworcach 
 Transportowej w Sochoniach 
 Gwiazdkowej w Nowodworcach 
 Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie 
 Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą 
 Błękitnej w Wasilkowie 
 Nadrzecznej w Wasilkowie 
 Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach 
 droga w Rybnikach na działce nr 500/2 
 droga w Katrynce etap I 
 ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowi-
cze-Białystok wraz z oświetleniem 
 Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO:
 ul. Białostockiej od granicy miasta Białegostoku do wysokości 
istniejącego oświetlenia 
 ulic Leśnej, Wjazd, Uskok, Dębowej w Jurowcach 
 ulicy Supraślskiej w Nowodworcach 
 ulicy 11 Listopada w Wasilkowie 
 ulicy Gajnej i Wasilkowskiej w Wasilkowie 

W NOWODWORCACH 
  ulicy Nadrzecznej w Wasilkowie 

To są inwestycje, nad którymi pracowaliśmy w 2021 roku w gmi-
nie liczącej wg danych GUS ponad 18 tys. mieszkańców.

Znakomita część otrzymała dofinansowanie w wysokości od 50 
do 85% wartości zadania. Zachęcam do zapoznania się z pełnym 
raportem o stanie gminy za rok 2021, w którym przedstawia-
my kompleksowe informacje na temat funkcjonowania gminy 
oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. Raport dostępny 
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wasilków. 

Adrian Łuckiewicz

Zdaję sobie sprawę z tego, że w gonitwie codziennych zajęć 
i obowiązków nie każdy mieszkaniec gminy ma czas i moż-

liwość, aby sięgać do BIPu i przeglądać wielostronicowe do-
kumenty. Dlatego mam nadzieję, że przybliżę Państwu w tym 
materiale podstawowe dane o naszej gminie oraz informacje 
o efektach pracy mojego zespołu. To ważne, że na rozwój gminy 
pracują setki ludzi, zatrudnionych we wszystkich jednostkach or-
ganizacyjnych. To nie tylko urzędnicy pracujący w urzędzie miej-
skim, ale także pracownicy jednostek oświatowych, pracownicy 
komunalni, socjalni, czy zatrudnieni w jednostkach kultury. Każ-
dego dnia pracujemy na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. 
Oczywiście nie jesteśmy idealni, czasem zdarzają się potknięcia, 
czasem jesteśmy uzależnieni od podmiotów zewnętrznych. Za-
wsze pozostaje przestrzeń do dalszego doskonalenia i osiągania 
jeszcze lepszych rezultatów. 

Natomiast to, czego już udało się nam wspólnie dokonać, świad-
czy o mierzalnym rozwoju, coraz lepszym wizerunku gminy oraz 
realnej zmianie, którą dostrzec możemy gołym okiem, obserwu-
jąc przestrzeń wokół nas.

Raport obejmuje działania realizowane w 2021 roku, a wiele 
przedsięwzięć ma charakter wieloletni i są realizowane na prze-

łomie kolejnych lat – począwszy od sporządzenia projektu, po-
przez starania o dofinansowanie, po realizację i rozliczenie oraz 
sporządzanie dokumentów związanych z trwałością projektu. 

W pierwszej kolejności chciałbym podsumować inwestycje, nad 
którymi pracowaliśmy w 2021 roku. Największa to przebudo-
wa z rozbudową przedszkola samorządowego przy ul. Polnej 
w Wasilkowie, ale też drogi, chodniki, przestrzenie do rekreacji, 
oświetlenie i wiele dokumentacji technicznych, których wykona-
nie przybliża nas do aplikowania o środki zewnętrzne i realizacji 
w bliskiej przyszłości.

INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU 
2021 TO:
 „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbu-
dowa w ramach projektu zintegrowanego”
 Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepl-
nej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków 
(na budynkach użyteczności publicznej)
 Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie 
 Skatepark przy ul.  Kruczej i  Żurawiej na  osiedlu Lisia Góra 
w Wasilkowie 

RAPORT O STANIE GMINY WASILKÓW  
za 2021 rok

Od 2018 roku istnieje obowiązek prawny sporządzania raportu o stanie gminy. Wykonując ten 
obowiązek, kolejny raz sporządziliśmy Raport o stanie gminy Wasilków, który jest dostępny Biu-
letynie Informacji Publicznej.
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ÓSMA EDYCJA  
Budżetu Obywatelskiego

Czy w Wasilkowie może być po mojemu?  
Zadecyduj przez Nowoczesną Platformę Konsultacyjną!

NOWA PULA I NOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW

Kwota budżetu obywatelskiego 2023 to  600 tys. zł, z  cze-
go 360 tys. zł na projekty ogólnomiejskie, 210 tys. zł na projekty 
sołeckie, a 30 tys. zł na projekty zielone.

Kosztorys zgłoszonego projektu miejskiego nie może przekro-
czyć 150 tys. zł, sołeckiego 35 tys. zł, a zielonego 30 tys. zł.

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

Można to  zrobić składając wniosek papierowy w  Urzędzie 
Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta. Możesz to też uczynić 
w  prostszy i  szybszy sposób – przez platformę konsultacyj-
ną www.twojwasilkow.pl

CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

 projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wy-
datków inwestycyjnych jak nieinwestycyjnych;

 możesz zgłosić dowolną liczbę projektów;

 w przypadku projektu ogólnomiejskiego – wnioskodawcą 
może być osoba mieszkająca w mieście Wasilków, projektu so-
łeckiego – mieszkaniec sołectwa, którego projekt dotyczy, a zie-
lonego – mieszkaniec miasta lub terenu wiejskiego gminy;

 do projektu ogólnomiejskiego oraz zielonego wymagane jest 
złożenie do Urzędu listy poparcia dziesięciu mieszkańców gmi-
ny Wasilków

 cały proces budżetu obywatelskiego realizowany jest m.in. 
przez platformę www.twojwasilkow.pl Po raz pierwszy możesz 
zgłosić on-line swój projekt. Przez platformę będziesz mógł też 
zagłosować!

UWAGA – BĘDĄ NAGRODY!

Wnioskodawcy, których projekty uzyskają najwyższą liczbę gło-
sów w głosowaniu on-line na platformie (bez względu na licz-
bę kart do głosowania wrzuconych do urn) otrzymają nagrody 
w postaci kart prezentowych do sklepu Empik o wartości 200 
zł, ufundowanych przez Fundację SocLab, która jest partnerem 
gminy Wasilków we  wdrażaniu platformy w  ramach projek-
tu „e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają moc!”

Nagrody uzyskają autorzy: 2 najpopularniejszych na platformie 
projektów ogólnomiejskich, 2 projektów sołeckich oraz 1 pro-
jektu zielonego

GŁOSOWANIE odbędzie się w dniach: 27 września – 9 paździer-
nika 2022 r. Każdy mieszkaniec gminy Wasilków będzie mógł 
wtedy zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski, jeden pro-
jekt sołecki i jeden projekt zielony wrzucając kartę do urny lub 
klikając „like” poprzez platformę.

Źródło: UM

Z początkiem czerwca została uru-
chomiona nowoczesna platforma 
konsultacyjna w ramach programu 
„e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają 
moc!” dostępna pod domeną www.
twojwasilkow.pl
Inauguracja platformy konsultacyjnej Miasta 

i  Gminy Wasilków miała miejsce 1 czerwca 

w urzędzie gminy. Przy jej pomocy mieszkańcy 

mogą także zgłaszać swoje projekty w ósmej 

edycji budżetu obywatelskiego

Podczas spotkania omówiono korzyści dla 

mieszkańców i gminy Wasilków jakie daje plat-

forma, a jest ich wiele:

„Dlaczego zdecydowałem się na  wprowa-

dzenie platformy w Wasilkowie? – mówi bur-

mistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz – W prze-

prowadzonym Spisie Powszechnym okazało 

się, że jesteśmy najbardziej scyfryzowaną gmi-

ną województwa podlaskiego. Odebraliśmy 

właśnie nagrodę prezesa GUS-u z tego tytułu. 

Nasi mieszkańcy są generalnie zaangażowa-

ni w mediach społecznościowych. Również 

jeśli chodzi o  loterię podatkową udział na-

szych mieszkańców wynosi ponad 30% łącz-

nej liczby podatników podatku PIT. Świadczy 

to o tym, że społeczność jest aktywna i za-

angażowana i chce uczestniczyć w różnych 

przedsięwzięciach dotyczących miasta i gmi-

ny Wasilków.”

„W  materiałach przygotowanych wspólnie 

z  Fundacją SocLab –  mówi wiceburmistrz 

Dominika Jocz – Lenkiewicz – widnieje hasło 

– Czy w Wasilkowie może być po mojemu? – 

Odpowiedź jest jedna: Tak, jeśli zabierzesz głos. 

Właśnie do tego będziemy zachęcać miesz-

kańców – żeby zabierali głos w organizowa-

nych przez nas konsultacjach”

Projekt to  oprócz działań „cyfrowych” także 

spotkania konsultacyjne z  różnymi grupami 

mieszkańców, na przykład z seniorami. 

  „Dzięki platformie osoby starsze, chore czy 

w  jakiś sposób niepełnosprawne będą mo-

gły nadal być zaangażowane i aktywne w ży-

ciu społecznym  – mówi Anna Biegańska 

– Na moim przykładzie powiem jakie korzyści 

platforma może przynieść: zwiększy się moje 

zaangażowanie obywatelskie, bo  podnoszę 

wiedzę o moim mieście i mojej gminie w zakre-

sie spraw publicznych, uczestniczę w innowacji 

– bo platforma jest dużą innowacją, a to daje 

możliwość osobistego rozwoju, uczestniczę 

w życiu obywatelskim nie ruszając się z domu 

– sprawnie szybko i wygodnie, a przy okazji do-

skonalę swoje umiejętności cyfrowe”

„Ja  z  kolei jestem reprezentantem młodego 

pokolenia gminy Wasilków – mówi Magdale-

na Malinowska – Wszyscy w obecnych czasach 

jesteśmy bardzo zapracowani i najlepiej jest za-

łatwiać wszystkie sprawy przez Internet. Teraz 

możemy to zrobić wygodnie na kanapie przez 

platformę. Każdy z nas ceni sobie każdą minutę 

dnia pracującego, a w weekendy chcielibyśmy 

odpocząć. Dlatego też weekend jest równie 

dobrym dniem do załatwienia spraw urzędo-

wych. Jeżeli chcielibyśmy być osobami aktyw-

nymi społecznie – możemy zgłaszać nasze po-

mysły i zachęcać do głosowania na nie. Takie 

możliwość daje nam właśnie budżet obywatel-

ski. W roku ubiegłym byłam wnioskodawczy-

nią budżetu obywatelskiego wraz z koleżanką 

i większość głosów zdobyłyśmy właśnie przez 

Internet”

Platforma jest dostępna pod linkiem www.

twojwasilkow.pl  Mieszkańcy, którzy chcą 

wziąć udział w  konsultacjach społecznych 

muszą się zarejestrować. Warto to uczynić 

gdyż dzięki temu można aktywnie uczestni-

czyć w życiu gminy i wpływać na realizowa-

ne przez nią programy.

Źródło: UM 

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków do ósmej edycji budżetu obywatelskiego, którego 
kwota została podniesiona w tym roku do 600 tys. zł. Na tym etapie mieszkańcy mogą zgłaszać 
swoje pomysły na rozwój miasta i wsi.

www.twojwasilkow.pl

Tak, jeśli 
zabierzesz głos!

Czy w Wasilkowie 
może być 
po mojemu?

Zarejestruj się na platf ormie

i weź udział 
w konsultacjach!
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Wygrał walkę o życie 
Później samochód w loterii.  

Niesamowita historia mieszkańca Wasilkowa pana 
Tadeusza – zwycięzcy loterii PIT‑owej

Pan Tadeusz – mieszkaniec Wasilkowa został zwycięzcą nagrody głównej tegorocznej edycji loterii 
„Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Rozliczył podatki wskazując w deklaracji PIT miejsce 
zamieszkania w gminie Wasilków, zgłosił udział w naszej loterii i stał się posiadaczem samochodu 
hybrydowego Suzuki Swift Hybrid. 

Wasilkowianin od urodzenia, z zawodu instruktor nauki 
jazdy, kierowca autobusu, wcześniej przez długi okres 
czasu pracował w zakładzie im. Emilii Plater w Wasil-

kowie. Zaprosiliśmy Pana Tadeusza do rozmowy.

Czy spodziewał się Pan, że może wygrać w loterii?
Nie spodziewałem się tego zupełnie. Moje zgłoszenie zostało 
wysłane dwa dni przed zakończeniem terminu, do którego na-
leżało się zarejestrować. Powiedziałem do córki – Madziu trze-
ba wysłać to zgłoszenie bo najwyższy czas zmienić samochód. 
Magda odpowiedziała – Tatko nie żartuj, żebyś wygrał choć ze-
garek, czy cokolwiek. No i okazało się, że wygrałem i to nagrodę 
główną!

Rodzina bardzo Pana wspierała podczas uroczysto-
ści wręczenia nagród. Jak Pana rodzina zareagowała 
na wiadomość, że wygrał Pan samochód?
Pierwsza zadzwoniła córka siostry i mówi – Wujek, wygrałeś sa-
mochód! Odpowiedziałem – Co Ty, niemożliwe, gdzie?! – No 
przecież losują w gminie nagrody – mówi ona – Pan burmistrz 
wylosował – Tadeusz S. i końcówka telefonu 114. Powiedziałem 
jej, że dużo jest takich Tadeuszów S. To może być każdy inny 
Tadeusz z numerem telefonu zakończonym na 114. Nie mu-
szę to być ja. Zaraz jednak zadzwoniła córka z tą samą nowiną, 
a po godzinie zadzwonił Pan burmistrz i potwierdził tę infor-
mację. 

Byłem wtedy u ojca, przyszedłem do domu i żona też nie mo-
gła uwierzyć. Ciężko było nam uwierzyć, że to miało miejsce, aż 
nagroda się zmaterializowała, aż ją odebraliśmy.

Zaraz po publicznym losowaniu nagród w loterii, któ-
re odbyło się 11 maja br. burmistrz zadzwonił do Pana 
z gratulacjami. Powiedział Pan wtedy, że wygrana w lo-
terii to kolejny cud w Pana życiu.
Tak, w 2020 r. zachorowałem na Covid 19 i przeżyłem, choć we-
dług lekarzy powinienem był wtedy umrzeć. Kiedy przyjechało 

pogotowie jakimś cudem znalazło się dla 
mnie miejsce w szpitalu w Dojlidach. Tam 
nie poradzono sobie ze  mną, uśpiono 
mnie i przewieziono na „Gigant” na tzw. 
„Covid czarny”. Tutaj spotkała mnie dziw-
na historia, którą znam z opowieści pielę-
gniarek, lekarzy i rodziny.

Kiedy już praktycznie lekarze nie dawali 
mi szans na przeżycie i poszli naradzać 
się, co ze mną zrobić, jedna z pielęgnia-
rek pochodząca z Wasilkowa zadzwoni-
ła po  księdza z  katedry, który namaścił 
mnie i odmówił modlitwę. Od tego czasu 
wszystkie parametry zaczęły iść w prze-
ciwnym kierunku i  wracać do  normy. 
Temperatura powyżej 40 stopni zaczęła 
ustępować. Lekarze nie mogli uwierzyć 
w to, co widzą. Po tygodniu zaczęto wy-
budzać mnie ze śpiączki farmakologicz-
nej. W  sumie byłem w  szpitalu 64 dni, 
w śpiączce około 30 dni i 50 pod respi-
ratorem. 

Przy wypisie w ostatnią moją noc w szpi-
talu lekarz na  dyżurze zapytał mnie – 
Chłopie, kim Ty jesteś? Na ten Covid, któ-
ry miałeś, umiera 99% ludzi. To, że żyjesz 
to nie jest zasługa medycyny tylko Tego 
z Góry. Ten z Góry dokładnie wskazał Cie-
bie palcem i dlatego żyjesz – powiedział.

Reset po chorobie był całkowity. Nie po-
trafiłem pisać, ani czytać, ani chodzić. 
Czytać i pisać nauczono mnie w szpitalu, 
a chodzić uczyli mnie rehabilitanci jesz-
cze przez 3 miesiące. 

Korzystając z  okazji chciałbym podzię-
kować serdecznie za  opiekę całemu 
personelowi medycznemu ze  szpitala 
klinicznego w  Białymstoku, z  oddziału 
intensywnej terapii, pielęgniarkom i leka-
rzom, a w szczególności Pani Doktor Mo-
nice, która się mną opiekowała i włożyła 
bardzo dużo wysiłku, żeby mnie posta-
wić na nogi. Chciałbym podziękować też 
swojej rodzinie, żonie i córce, księżom ka-
pelanom ze szpitala klinicznego – księdzu 
Sebastianowi i Wacławowi oraz wszyst-
kim tym, którzy odmawiali za mnie mo-
dlitwę. Dziękuję bardzo serdecznie pielę-
gniarkom wasilkowiankom, które się mną 
opiekowały – Panie Basia, Ada i Małgosia.

Mamy w Wasilkowie wspaniałych 
mieszkańców. Ma Pan szczęście 
spotykać na swojej drodze dobrych 
ludzi.
Tak – pielęgniarki, które się mną opieko-
wały to są dziewczyny z Wasilkowa. One 
same przyszły do mnie. Ja  ich nie zna-
łem wcześniej. Pani Małgosia przyszła 
do  mnie na  salę i  powiedziała – Dzień 
dobry! Jestem z Wasilkowa! 

Wokół mojej choroby było dużo zbiegów 
okoliczności, których do tej pory nie po-
trafię wytłumaczyć. Znam je z opowieści 
rodziny i pielęgniarek. Takie okoliczności 
pojawiają się cały czas. Ciekawą historię 
miałem, gdy poszedłem zarejestrować 
auto i  otrzymałem tablice o  numerach 
88889. Pierwszą czynnością było spraw-
dzenie w komórce, co  te ósemki ozna-
czają. Okazało się, że to znak nieskończo-
ności. 

Czy jest coś co chciałby Pan przeka-
zać naszym czytelnikom?
Warto brać udział w loterii. Chciałbym po-
dziękować Panu Burmistrzowi i Urzędowi 
Miejskiemu. Na moim przykładzie można 
to zobaczyć, że naprawdę można wygrać 
nagrodę i do tego bardzo cenną i bardzo 
ładną. Warto rozliczać się w gminie Wa-
silków z tego tytułu, że m.in. dzięki na-

szym podatkom nasza gmina pięknie się 
rozwija. Co roku powstają nowe inwesty-
cje. Wasilków całe życie mi się podobał. 
To moje rodzinne miasto. 

Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Należy 
wierzyć w życie i w Pana Boga, bo nie 
znamy dróg, jakie Pan Bóg nam wyzna-
czy, ani celów. Wyszedłem z tej strasznej 
choroby i też nie wiem jaki cel mam przed 
sobą. Chciałbym powiedzieć, że należy 
cieszyć z  każdego dnia naszego życia, 
bo życie jest piękne. Nie warto też plano-
wać, bo Pan Bóg się z tego śmieje. Ja też 
miałem plany na podróż z rodziną. Covid 
przekreślił wszystkie plany. 

Za to teraz może Pan pojechać 
gdzieś nowym samochodem i wcale 
nie musi to być daleka podróż.
Tak! Nasza pierwsza podróż nowym au-
tem odbędzie się w te wakacje do Stu-
dzienicznej. Pojedziemy tam z wnuczka-
mi. Dziewczynki pytają o ten wyjazd i nie 
mogą się doczeka.

Życzymy szczęśliwej podróży!

Autor/fot. J.S. 
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8 czerwca br., odbyło się ostatnie posiedzenie 
I Kadencji Rady Seniorów. Z tej okazji Przewod-
nicząca Rady Seniorów Krystyna Sakowicz wraz 
z Wiceprzewodniczącą Anną Biegańską przed-
stawiły całościowe sprawozdanie z działalności 
Rady w kadencji 2018–2022. 

Wymienione w nim były najważniejsze działania podjęte przez 
Radę. Po tym nastąpiły przemówienia zaproszonych gości oraz 
wręczenie symbolicznych kwiatów przez Burmistrza Wasilkowa 
Adriana Łuckiewicza.

Rada stanowi ważny głos Seniorów w kształtowaniu przestrze-
ni publicznej. Podczas swojej I Kadencji m.in. opiniowała wiele 
ważnych projektów, organizowała zajęcia aktywizacyjne czy też 
brała udział w licznych konsultacjach społecznych, a także w or-
ganizowanej przez Białostocki Ośrodek Kultury „Senioriadzie” 
czyli Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Senio-
rów. Podczas tegorocznej Senioriady wystąpiły 23 formacje pre-
zentujące różnego rodzaju inicjatywy artystyczne. Nasi seniorzy 
czynnie biorą udział w tego rodzaju wydarzeniach reprezentując 
przy tym całą gminę Wasilków.

Członkom I Kadencji serdecznie dziękujemy za swój wkład, trud 
i poświęcony czas na rzecz rozwoju Gminy Wasilków.

Obecnie zakończył się nabór kandydatów na członków II Ka-
dencji Rady Seniorów, w wyniku którego wyłonionych zostanie 
9 członków Rady. Jej celem jest poprawienie jakości życia osób 
starszych we współpracy z organami gminy Wasilków.

Źródło: UM

W  ramach rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych Gmi-

na Wasilków otrzymała dofinansowanie 
w  wysokości 9 mln zł na  rewitalizację 
północnej części zalewu w  Wasilkowie 
od strony ul. Jurowieckiej i ul. Białostoc-
kiej. Opracowanie dokumentacji wraz 
z  uzyskaniem rozbiórkę starych pomo-
stów oraz usunięcie betonowych base-
nów z wieżą, które od wielu lat nie były 
remontowane. Baseny to jedno z kulto-
wych miejsc w naszym mieście. Przez lata 
cieszyły się dużą popularnością i stanowi-
ły strefę do odpoczynku i rekreacji w cza-
sie letnich miesięcy wszystkim mieszkań-

com gminy. Teraz stare ustępuje nowemu 
i trzeba przyznać, że plany są imponujące. 

Projekt modernizacji zakłada stworzenie 
nowoczesnego kompleksu z  bogatym 
wachlarzem funkcji i atrakcji. W ramach 
zadania zostaną wykonane m.in.:

 piaszczysta plaża,
 pływające fontanny,
 place zabaw dla dzieci w różnym wieku,
 tężnie solankowe,
 boiska do siatkówki plażowej,
 pomosty stałe oraz pływające,
 mała gastronomia wraz z sanitariatami,

 miejsca parkingowe,
 miejsca do cumowania kajaków.

Całość będzie oświetlona i objęta moni-
toringiem. 

Jestem przekonany, że po wykonaniu peł-
nej modernizacji zalew ponownie stanie 
się wizytówką Wasilkowa i będzie jednym 
z najchętniej wybieranych miejsc do wy-
poczynku w naszej gminie – pisał na swo-
im profilu społecznościowym Burmistrz 
Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

Źródło: UM

Rewitalizacja północnej części 
wasilkowskiego Zalewu

Gmina Wasilków otrzymała 9 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych na za-
gospodarowanie terenu i stworzenie infrastruktury nad zalewem w Wasilkowie.

Rada Seniorów Wasilkowa  
zakończyła swoją I kadencję

W maju br., odbyły się wybory do Mło-

dzieżowej Rady Gminy Wasilków. To 

pierwsza Młodzieżowa Rada w naszej 

gminie i „historyczny moment”.

14 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie 

rady, na którym liderzy samorządu wybrali spo-

śród siebie przewodniczących. Przewodniczą-

cym MR został Jakub Mazur, natomiast wice-

przewodniczącą Aleksandra Kruszewska.

Teraz dziewięcioosobowa Rada rozpocznie 

dwuletnią kadencję, a jej celem jest przede 

wszystkim włączenie młodzieży w procesy po-

dejmowania decyzji, które dotyczą młodych 

osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma 

reprezentować młodych mieszkańców gminy, 

prowadzić działania na rzecz upowszechniania 

wśród nich idei samorządności i kształtowania 

postaw obywatelskich.

Oto lista Radnych MRG Wasilków wdg. Kolejno-

ści alfabetycznej: 

1. Dmochowska Gabriela

2. Dziekońska Urszula

3. Jacewicz Zofia

4. Kruszewska Aleksandra

5. Mazur Jakub

6. Moniuszko Jakub

7. Roszkowski Marcel

8. Rowińska Magdalena

9. Skowroński Tomasz

W wyborach zagłosowało 277 osób – to aż 23% 

osób uprawnionych do głosowania.

„To pierwsza Młodzieżowa Rada w naszej gmi-

nie i historyczny moment – mówi burmistrz 

Wasilkowa Adrian Łuckiewicz - Głos młodych 

ludzi w Gminie Wasilków będzie lepiej słyszal-

ny.  Wierzę, że ci młodzi ludzie będą znacząco 

wpływać na losy Wasilkowa i podejmować ini-

cjatywy. Gratuluję udziału wszystkim kandyda-

tom i dziękuję każdemu głosującemu za doko-

nanie wyboru swojego przedstawiciela”.

Źródło: UM

Młodzieżowa Rada Gminy Wasilków 
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Załączony projekt jest wersją roboczą i finalna wersja może się od niego nieznacznie różnić.



Przy ulicy Białostockiej na odcinku od osie-

dla Dolina Cisów do Wodociągów Białostoc-

kich rozpoczęła się budowa oświetlenia. 

Aktualnie jest układane okablowanie. Więk-

sze utrudnienia ruchu w związku z pracami 

na tym odcinku nie są przewidziane, jednak 

jadąc obok budowy, zalecane jest zachowa-

nie ostrożności.

Wartość inwestycji po  przetargu to  kwota 

611.556 zł, z czego pozyskane dofinansowanie 

zewnętrzne wynosi 458.181 zł. Planowany ter-

min zakończenia prac to 18 sierpnia 2022 r.

O potrzebie oświetlenia tego miejsca postulo-

wali mieszkańcy osiedla w 2019 roku, gdy wy-

konywany był ostatni odcinek przebudowy 

ul. Białostockiej. Cel jest co raz bliżej, a to nie 

koniec prac nad ulepszeniem oświetlenia 

w naszej gminie. Pozyskane zostały również 

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-

kalnych na modernizację istniejącego oświe-

tlenia w wysokości 500.000 zł. Wykonano audyt 

energetyczny i inwentaryzację oraz pierwszą 

modernizację przy ul. E. Plater i sukcesywnie 

będą wykonywane kolejne ulepszenia. 

Źródło: UM

Nowe oświetlenie na trasie Dolina Cisów – Wodociągi

21 czerwca zostały podpisane umowy 
z wykonawcą na wymianę nawierzchni 
chodników oraz na budowę chodników 
tam gdzie ich do tej pory nie było. Inwe-
stycja obejmuje następujące ulice:

 ks. Rabczyńskiego – przy cmentarzu 
prawosławnym
 Jana Pawła II
 Białostocka (okolice skweru przy ul. Pia-
sta/Zielonej)
 Czysta
 E. Plater
 Grzybowa
 Wiśniowa
 Jagodowa

Łączny koszt tych inwestycji wynosi 646 
tys. zł i jest finansowany z budżetu gminy. 
Wykonawca ma czas do końca września 
na wykonanie tego zadania. W zależności 
od konkretnej lokalizacji prace rozpocz-
ną się w przeciągu najbliższych kilku dni/
tygodni.

Źródło: UM

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem badań jest 
pogłębienie wiedzy o zagadnieniach społecznych, zdrowotnych, materialnych, 
przemocy i uzależnieniach. Znajda ją Państwo na stronie wasilkow.pl – tyt. „Ano-
nimowa ankieta badająca potrzeby mieszkańców. Problemy społeczne” 

Pozyskane wyniki ankiet pomogą w ulepszeniu działań instytucji Gminy Wasilków 
na rzecz naszej społeczności. 
(Jeśli system poprosi o podanie hasła, będzie to słowo: badania)

Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety do naszej młodzieży, zamiesz-
kującej teren Gminy Wasilków, uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, którą 
również znajdą 
Państwo pod wska-
zanym wyżej adre-
sem strony.

Im więcej z  Pań-
stwa udzieli odpo-
wiedzi w  badaniu, 
tym bardziej jego 
wyniki będą repre-
zentatywne i  po-
mocne dla Naszej 
Gminy.

Źródło: UM

Remont chodników 
w Wasilkowie

Anonimowa ankieta badająca  
potrzeby mieszkańców

Prawie 2500 mieszkańców Wasilkowa może korzystać z profitów jakie 

daje Karta Wasilkowianina. Dzięki Karcie mieszkańcy mogą obecnie ko-

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

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

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

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

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

w zależności czy bilet jest ulgowy czy normalny). 

Partnerzy Karty Wasilkowianina zapewniają również bonifikaty na swoje 

produkty i usługi. Są to:

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

kupienie sesji na wyciągach do wakeboardingu oraz wypożyczenie deski 

SUP, 10% na wypożyczenie roweru wodnego;

 Centrum Turystyczno – Pielgrzymkowe przy Świętej Wodzie: boni-

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

czeniem przyjęć komunijnych) w „Restauracji Siódme Niebo”;

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

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

płatne usługi medyczne w Podlaskim Centrum Medycznym. Rabat nie 

sumuje się z innymi bonifikatami udzielanymi przez firmę JARD;

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

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

kupów dokonywanych w sklepie internetowym;

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

 Casablanca Catering: bonifikata w wysokości 5% na kartę menu 

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

ki 23, Wasilków;

 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie: bonifikata w wy-

sokości 50% na zakup biletu spacerowego i na zwiedzanie ekspozycji 

z przewodnikiem oraz zniżka na zajęcia o charakterze edukacyjnym;

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

projektowe (projekty instalacji sanitarnych),

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

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

towych, obsługę mediów społecznościowych oraz kampanii reklamo-

wych, a także produkcję filmów reklamowych,

 Damian Dąbrowski Construction and Services: bonifikata w wyso-

kości 10% na usługi glazurnicze: układanie płytek w pomieszczeniach 

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

pleksowe remonty łazienek,

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

letu uprawniającego do zwiedzania stref tematycznych w Parku: ścieżki 

tematycznej z dinozaurami, a także farmy grzybów i owadów.

 Stacja Paddington Szkoła Języków Obcych: bonifikata w wysoko-

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

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

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

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

icznych.

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

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

napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

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

serwację oraz modernizację instalacji elektrycznych. Dodatkowo Partner 

zobowiązał się do BEZPŁATNEGO wsparcia telefonicznego w przypad-

ku awarii instalacji elektrycznej i pomoc doraźną w przypadku PILNYCH 

awarii instalacjii elektrycznej. 

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

na zajęcia sportowe.

 Świat Masaży: bonifikata w wysokości 10% nawszystkie świadczone 

przez studio usługi

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

 Todler: bonifikata 10% na cały asortyment

 Pracownia tapicerska OdNowa: bonifikata na usługę wykonania 

i montażu ścian tapicerowanych oraz łóżek tapicerowanych.

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

wasilkowianina.pl

Źródło: UM

Karta Wasilkowianina
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Wraz z początkiem czerwca mieszkańcy Wa-

silkowa (i nie tylko) mogą korzystać z trzech 

w pełni zmodernizowanych kortów teniso-

wych, które zlokalizowane są bezpośrednio 

przy Stadionie Miejskim w Wasilkowie (ul. Su-

praślska). Korty posiadają sztuczne oświe-

tlenie, które będzie umożliwiały grę także 

po zmierzchu.

Kiedyś korty w tym miejscu przyciągały do gry 

wiele osób, lecz od lat stały zamknięte z po-

wodu bardzo złego stanu technicznego. Re-

witalizacja udała się dzięki wsparciu z  Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podlaskiego na lata 2014–

2020. Koszt rewitalizacji kortów wyniósł 1 254 

998,44 zł, z czego 592 500,98 zł stanowiło do-

finansowanie.

5 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie kor-

tów. Z tej okazji rozegrany został turniej o Pu-

char Burmistrza Wasilkowa, który cieszył się 

dużym zainteresowaniem ze strony uczestni-

ków. Do zawodów przystąpiło ponad 30 za-

wodników.

W tym samym czasie obok kortów odbył się 

mini festyn rodzinny, na którym były wręczane 

dziecięce kocyki z logo Wasilkowa. Otrzymali 

je rodzice, którzy zgłosili się po Samorządowe 

Becikowe. Wasilkowskie becikowe jest najwyż-

sze w całym województwie Podlaskim i wynosi 

1500 zł. O animacje i dmuchane atrakcje pod-

czas festynu zadbał Miejski Ośrodek Animacji 

Kultury w Wasilkowie.

Cieszę się, że otwarcie tej inwestycji następu-

je właśnie w tym momencie. Dzięki sukcesom 

osiąganym przez Igę Świątek tenis ma szansę 

stać się naszą dyscypliną narodową. Jestem 

przekonany, że korty będą licznie wykorzysty-

wane zarówno przez graczy o sportowym za-

cięciu jak i tych, którzy będą chcieli zagrać w te-

nisa typowo rekreacyjnie. Inwestycja w sport 

to zawsze udana inwestycja – powiedział pod-

czas otwarcia Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuc-

kiewicz.

Funkcjonowanie kortów tenisowych realizo-

wane jest przez KS Wasilków. Na miejscu bę-

dzie istniała również możliwość wypożyczenia 

sprzętu tenisowego. W sprawach kortów nale-

ży kontaktować się pod nr: 608 475 736.

Źródło: UM

Rakiety w dłoń!
Po wielu latach korty w Wasilkowie ponownie dostępne dla tenisistów
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Wasilków może poszczycić się tak silną i zdolną grupą karate-
ków! Przez pierwszą połowę roku wzięli udział w ośmiu turnie-
jach: I.K.O. Matsushima Estonia, XVII Ogólnopolski Turniej Karate 
KyokushinKAI w Ostrowi Mazowieckiej, Gali East Side Fight 3, 
3 Turnieuj Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa, Mi-
strzostwach Polski Kyokushin Polskiego Związku Karate Kontak-
towego The Best Warrior Cup w Ełku, Ogólnopolskim Turnieju 
Shinkyokushin Karate Sendomiria Cup, Turnieju Karate „Wspieraj-
my się”oraz FullContact Karate Prague Open  zdobywając łącznie 
57 medali: 25 złotych, 18 srebrnych i 14 brązowych. Wszystkie 
turnieje miały rangę międzynarodową. 

Najlepsza zawodniczka w tej części sezonu to Karolina Kijas, któ-
ra zdobyła 6 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy medal. Wszystkie 
wyjazdy były częściowo finansowane z dotacji przyznanej przez 
Miasto i Gmina Wasilków a częściowo ze środków rodziców. Na-
grody finansowe za medale zdobyte w Pradze przyznała firma 
UNICELL. W następnej kolejności zawodników czeka egzamin na 
stopnie szkoleniowe. Od sierpnia ponownie zaczynają przygo-
towania do zawodów. Trzymamy mocno kciuki i życzymy po-
wodzenia! 

fot. FB Kyokushin Team Wasilków

Karatecy na medal(e)

Gala East Side Fight 3

XVII Ogólnopolski Turniej Karate KyokushinKAI w Ostrowi 
Mazowieckiej

Turniej I.K.O. Matsushima Estonia

Turniej I.K.O. Matsushima Estonia
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W maju w naszej gminie odbyły się zawody biegowe Kresowe Tra-

il oraz kolarskie Maratony Kresowe MTB, w których udział wzięło 

ok. 500 zawodników z całej Polski oraz z zagranicy. Była to 3 runda 

z cyklu zawodów, które rozgrywane są na Podlasiu, Lubelszczyźnie 

oraz Litwie. 

Główna część imprezy wraz z linią START/META zlokalizowana była przy 

Stadionie Miejskim w Wasilkowie. Poziom imprezy stał na bardzo wy-

sokim poziomie. Z komentarzy zawodników było słychać zadowolenie 

z możliwości rywalizowania na malowniczo poprowadzonej trasie, któ-

ra biegła m.in. wzdłuż rzeki Supraśl gdzie rozlegały się piękne widoki 

i pierwsze przeszkody w postaci „bagienka łosia” – podmokłego odcinka 

trasy, a następnie Puszczę Knyszyńską gdzie wokół roztaczały się połacie 

zawilców. To był bardzo charakterystyczny odcinek trasy – pod górkę 

lub w dół. Nie mniej jednak uczestnicy dali z siebie wszystko by stanąć 

na podium. Swój mały sukces odniosła nowo powstała drużyna kolar-

ska M2 MTB Wasilków. Powód do dumy dał Grzegorz Witulski, stając 

na drugim stopniu podium za wynik osiągnięty w swojej kategorii pół-

maratonu. Wszystkie wyniki dostępne są na stronie organizatora: mara-

tonykresowe.pl 

Dziękujemy za wsparcie udzielone podczas trwania imprezy pracowni-

kom Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wolontariuszom z Kreatyw-

ny Wasilków. Wydarzenia te były współfinansowane z budżetu Gminy 

Wasilków.

Źródło: UM, fot: Maratony Kresowe

9. edycja Maratonów Kresowych MTB 2022 
w Wasilkowie



Z ogromną przyjemnością informujemy, że 

Wojciech Bogusłowicz z PZW Koło Wasil-

ków zdobył I miejsce w 67. Plebiscycie Sporto-

wym Gazety Współczesnej na Najpopularniej-

szego Sportowca Województwa Podlaskiego 

2021 w kategorii Trener Roku Powiatu Biało-

stockiego. 

Kamila Stankiewicz i Kornelia Halicka – zawod-

niczki PZW Koło Wasilków i podopieczne Pana 

Wojtka – otrzymały z kolei w tym samym ple-

biscycie tytuł Sportowca Roku 2021 Powia-

tu Białostockiego. Dodatkowo Kamila zosta-

ła mianowana Sportowcem Roku 2021 przez 

Międzynarodową Federację Sportu Castingo-

wego ICSF. 

Wojciech Bogusłowicz poświęcił pracy spo-

łecznej w PZW Wasilków ponad 40 lat życia. 

W pracę wkłada całe serce i efekt jest taki, że 

wychował Mistrzów Świata i zawodników, któ-

rzy osiągają ogromne sukcesy w wędkarstwie 

rzutowym. Gratulujemy trenerowi i  naszym 

wspaniałym zawodniczkom oraz dziękujemy 

za promocję Wasilkowa poprzez sport! 

Zawody rzutowe 
I Pucharu Polski 

2022 im. Jerzego 
Grudzińskiego

W czerwcu w Inowrocławiu zostały rozegrane 

zawody rzutowe I Pucharu Polski 2022 im. Je-

rzego Grudzińskiego.

Okręg PZW w Białymstoku (WKS Casting Klub 

Podlasie) reprezentowała czwórka zawodni-

ków – wszyscy z sekcji rzutowej Koła PZW Wa-

silków. W kategorii kobiet niezawodna Kamila 

Stankiewicz zdobyła I miejsce w pięcioboju. 

Bardzo udanie w  tej imprezie zadebiutowa-

ła dwójka naszych kadetów – 10 letni Gabriel 

Moćko i Julian Klimiuk, plasując się w trójboju 

na 5. i 6. miejscu. Nieco gorzej wyszedł start 

Patrykowi Żakowskiemu, który został sklasyfi-

kowany na 9. miejscu wśród 25 zawodników 

w kategorii mężczyzn w pięcioboju rzutowym.

Miło nam poinformować, iż powołania do ka-

dry narodowej na rok 2022 dostali: Kamila Stan-

kiewicz, Kornelia Halicka, Patryk Żakowski i Filip 

Świtecki. Gratulujemy.

III Edycja Rzutowego 
Grand Prix Okręgu 

PZW w Białymstoku

W maju na stadionie KS Wasilków rozegrano 

III Edycję Rzutowego Grand Prix Okręgu PZW 

w Białymstoku.

W zawodach startowały dzieci i młodzież do lat 

18-tu rozgrywając trójbój rzutowy:

Kategoria dzieci do lat 12-stu:

I miejsce Gabriel Moćko – 166,7pkt (koło Wa-

silków)

I miejsce Kacper Żuchowski – 141,4pkt (koło 

Sokółka)

II miejsce Igor Reszotko – 77,7pkt (koło Supraśl)

Kategoria kadet do lat 14-stu:

I miejsce Julian Klimiuk – 172,8pkt (koło Wasilków)

I miejsce Michał Kackiejko – 162,9pkt (koło Supraśl)

II miejsce Piotr Samsel – 88,6pkt (koło Wasilków)

W kategorii juniorów najlepszy był Miłosz Świtecki – 157pkt (Koło Supraśl)

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani pucharami 

i dyplomami.

Mistrzostwo Koła PZW 
w Wasilkowie

Na zawodach spinningowych o „Mistrzostwo Koła PZW w Wasilkowie” 

w maju br., zgłosiło się 7 zawodników rozgrywający 3,5 godzinną turę 

na wydzielonych odcinkach rzeki Supraśl i wasilkowskiego zalewu. 

Mimo sprzyjającej pogody brań było niewiele (niewymiarowe szczupaki 

i okonie). Jak zwykle honor imprezy uratował nasz czołowy spinningista 

Dariusz Kulesza łowiąc szczupaka o długości 57cm (1100pkt). Zwycięz-

ca został uhonorowany pucharem, dyplomem i bonem towarowym 

na sprzęt wędkarski.

Okolicznościowymi statuetkami nagrodzono najmłodszego i najstar-

szego zawodnika. Zawody zakończyło tradycyjne wędkarskie ognisko 

z pieczonymi kiełbaskami.

Otwarte Zawody Spławikowe 
z okazji Dnia Dziecka

W końcówce maja na łowisku prywatnym w Dąbrówkach odbyły się 

Otwarte Zawody Spławikowe z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzie-

ży do lat 16.

Organizatorem tej corocznej imprezy był Zarząd Koła PZW w Wasilkowie. 

Patronat nad tą imprezą sprawował Burmistrz naszego miasta (Urząd 

Miasta i Gminy był też jej sponsorem).

Mimo nie najlepszej pogody wystartowało 21 zawodników, którzy rywa-

lizowali przez 3 godziny w dwóch kategoriach wiekowych (dzieci do lat 

12-stu i młodzież do lat 16-stu). Sędzią głównym zawodów był Wojciech 

Bogusłowicz sędzia klasy okręgowej, a sekretarzem Rafał Obolewicz.

Młodzi zawodnicy łowili na zadbanym malowniczym łowisku państwa 

Pikulskich dorodne karpie, karasie, amury i płotki. Wszystkie złowione 

ryby natychmiast ważono i wypuszczano do wody. Po planowym czasie 

łowienia komisja podsumowała wyniki:

kat. Dzieci do lat 12-stu

I miejsce – Grzegorz Kulesza

II miejsce – Krzysztof Kulesza

III miejsce – Piotr Iwanow

kat. młodzieży do lat 16-stu

I miejsce – Aleksander Obolewicz

II miejsce – Gabriel Wasilewski

III miejsce – Piotr Samsel

Na uroczystym zakończeniu zawodów w obecności v-ce Burmistrz Wa-

silkowa p. Dominiki Jocz dokonano dekoracji zwycięzców trzech najlep-

szych zawodników z każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymali z rąk 

pani Burmistrz okazałe puchary, dyplomy i bony towarowe na sprzęt 

sportowy.

Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali z rąk organizatorów upominki 

(sprzęt sportowy). Dodatkowe statuetki otrzymali najmłodsi uczestnicy 

imprezy. Okazałą okolicznościową statuetkę wraz z podziękowaniami 

od dzieci i organizatorów odebrali gospodarze łowiska Justyna i Tomasz 

Pikulscy.

Imprezę zakończyło tradycyjne wędkarskie ognisko z pieczeniem kieł-

basek oraz gorącą pizzą kolejnego sponsora imprezy tj. firmy „U Rafal-

skiego”.

Jak zwykle dziękujemy właścicielom sklepów sieci „Horten” w Wasilko-

wie za słodycze i napoje.

Źródło i fot: PZW Wasilków

Przegląd wydarzeń 
w wędkarstwie
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REGIONALNY TURNIEJ 
NADZIEI OLIMPIJSKICH 

W SIATKÓWCE 2022

Z początkiem maja odbył się Regionalny Tur-

niej Nadziei Olimpijskich w siatkówce w War-

szawie.

Rywalizowały w nim reprezentacje dziewcząt 

z 4 województw:mazowieckiego, lubelskiego-

,warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. 

W rozgrywkach brała udział młodzież z rocz-

nika 2007 i 2008. W kadrze 12 dziewcząt z na-

szego województwa znalazły się dwie nasze 

uczennice: Martyna Kozłowska z 8d i Hanna 

Perzyk z  8c. Dziewczęta na  codzień trenują 

w klubie UKS SET WASILKÓW pod okiem tre-

nerki oraz naszej nauczycielki wychowania fi-

zycznego Izabeli Nowickiej. Pani Izabela jest 

również trenerką tejże kadry województwa 

podlaskiego. Jest nam niezmiernie miło poin-

formować,że nasze dziewczęta zostały doce-

nione przez trenerów Regionu Wschodniego. 

Hanna Perzyk znalazła się w gronie 14 zawod-

niczek,które będą reprezentować Region 

Wschód na Ogólnopolskim Turnieju Nadziei 

Olimpijskich w Szkole Mistrzostwa Sportowe-

go w Szczyrku. Martyna Kozłowska została za-

proszona na konsultacje do Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w siatkówce plażowej w Spale.

FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ W PIŁCE 

SIATKOWEJ 2022

Również w maju w SP nr 21 w Białymstoku od-

był się Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 

siatkowej dziewcząt. Nasze uczennice klas 7 i 8 

w półfinale zmierzyły się z niepokonaną dotąd 

w rozgrywkach szkolnych drużyną z Siemia-

tycz. Mecz od początku stał na wysokim po-

ziomie sportowy. Pierwszy set poszedl po na-

szej myśli i wygraliśmy go pewnie 25:16. Drugi 

set był bardziej zacięty i dramatyczny o czym 

świadczy wynik 26:28,niestety na naszą nieko-

rzyść. W tie breaku to nasze przeciwniczki za-

chowały więcej zimnej krwi i mecz zakończył 

się 1:2 dla Siemiatycz. 

Szybko musieliśmy otrzeć łzy,gdyż od  razu 

przyszło nam grać o brązowy medal. Naszym 

przeciwnikiem był gospodarz zawodów SP 21. 

Dziewczyny na szczęście otrząsneły się po po-

rażce i pewnie wygraly pierwszego seta 25:7. 

W drugim secie było trochę więcej emocji,ale 

to my mogliśmy sie cieszyć z wygranej 25:20 

i  historycznego sukcesu jakim jest brązowy 

medal.

Wyróżnioną zawodniczka została Anna Radzi-

szewska. Dziewczyny na medal.

Brązowa drużynę tworzyły:

Aleksandra Kruszewska, Hanna Perzyk, Martyna 

Kozłowska, Oliwia Giczan, Anna Radziszewska, 

Magdalena Brzeczkowska, Natalia Dybacka, Na-

talia Muszyńska, Lena Minkiewicz, Kamila Sokół 

Zuzanna Marecka, Wiktoria Żukowska.

Opiekunowie:Izabela Nowicka i Bogusław Mi-

jalski. 

SUKCESY W KONKURSIE 
TENISA STOŁOWEGO

W kiwietniu odbył się w Sokółce Otwarty Tur-

niej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty So-

kólskiego w  dwóch kategoriach dziewcząt 

i chłopców szkół podstawowych oraz dwóch 

kategoriach kobiet i  mężczyzn. W  turnieju 

uczestniczyli chłopcy Szkoły Podstawowej 

im.  Króla Zygmunta Augusta  w  Wasilkowie 

oraz zawodnicy grający w rozgrywkach Biało-

stockiej Ligi Sportu reprezentujący MOAK Wa-

silków. Większość chłopaków po raz pierwszy 

startowało w zawodach tego typu.

W kategorii chłopców klas I-IV startowało 14 

uczniów, w tym trzech z Wasilkowa:

 Szymon Górski- 4 miejsce

 Jan Burzyński – 5–6 miejsce

 oraz najmłodszy uczestnik zawodów uczeń 

klasy pierwszej – Karol Górski, który zajął 13–14 

miejsce.

W kategorii chłopców starszych klas V-VIII star-

towało 18 uczestników. Miejsca, które zajęli 

chłopcy to:

 Maksymilian Misijuk – 4 miejsce

 Alan Tryląg – 5–6 miejsce

 Jakub Zajkowski – 7–8 miejsce

 Adam Toczydłowski – 9–12 miejsce

 Filip Żdanuk – 9–12 miejsce

 Igor Gaiński – 13–16 miejsce

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i serdecz-

ne podziękowania składamy Panu Eugeniuszo-

wi Zawadzkiemu. 

Źródło: SP im. Króla Zygmunta Augusta 
w Wasilkowie
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BRĄZOWY MEDAL 
NA MISTRZOSTWACH 

WOJEWÓDZTWA 
ROZGRYWANYCH NA PLAŻY
Zawodniczki UKS SET Wasilków zdobyły brą-

zowy medal na plaży w Mistrzostwach Woje-

wództwa w kat. Młodziczka. Tym samym wy-

walczyły przepustkę do półfinałów Mistrzostw 

Polski. To pierwszy taki sukces na plaży w na-

szym klubie. W turnieju wzięły udział jeszcze 

dwie nasze pary. Kozłowska/Kruszewska zosta-

ły sklasyfikowane na miejscach 7–8, a Giczan/

Brzeczkowska na miejscach 9–12. W turnieju 

startowało 16 zespołów z całego wojewódz-

twa (Sas Sejny, Sp 21 Białystok, Orły Białystok, 

Olimpijczyk Białowieża, MOSiR Bielsk Podlaski). 

Warto dodać, że nasze medalistki przegrały 

tego dnia po bardzo zaciętych meczach tyl-

ko ze zwyciężczyniami tego turnieju czyli parą 

z Sejn Nowalska/Staśkiel. Gratulacje dziewczy-

ny i trenerzy.

MISTRZOSTWA POLSKI 
W TAEKWONDO 

OLIMPIJSKIM

11 czerwca 2022r. na XIV Mistrzostwach Pol-

ski  w Taekwondo Olimpijskim uczennica klasy 

7d Natalia Kolenda  zdobyła 1 miejsce w kon-

kurencji Poomsae synchroniczne zespołów 

kobiet w kategorii wiekowej do lat 14. Warto 

wspomnieć, że Natalia rok temu również zdo-

była Puchar Polski Poomsae -1 miejsce  w kon-

kurencji Poomsae synchroniczne zespołów 

kobiet dzieci +młodzik+ junior młodszy i    3 

miejsce w konkurencji Poomsae indywidula-

ne kobiet w  kategorii wiekowej junior młod-

szy. Gratulacje!!!

MISTRZYNI I MISTRZ 
WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO 
W LEKKOATLETYCE

7 czerwca przy pięknej pogodzie odbyły się 

Finały Województwa Podlaskiego w  Lekko-

atletyce. Nasi uczniowie pięciokrotnie stawali 

na podium:

 Zofia Ejdys kl. 4a – 1 miejsce w chodzie spor-

towym na 2km (tytuł Mistrzyni Województwa 

Podlaskiego)

 Alan Tryląg kl. 7a – 1 miejsce w rzucie oszcze-

pem (tytuł Mistrza Województwa Podlaskiego)

 Wiktoria Czausz kl. 7a – 3 miejsce w rzucie 

oszczepem

 Filip Żdanuk kl. 7a – 3 miejsce w chodzie 

sportowym na 2km

 Alan Tryląg, Wiktor Piaszczyk, Michał Puci-

łowski kl. 7a, Adam Toczydłowski kl.5a – 2 miej-

sce w sztafecie 4x60m

W klasyfikacji drużynowej szkół chłopcy zajęli 

2 miejsce, zespół dziewcząt 3 miejsce w woje-

wództwie podlaskim. Wielkie Gratulacje składa-

my wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, 

którzy wspaniale walczyli w  swoich konku-

rencjach reprezentując naszą szkołę na arenie 

sportowej województwa podlaskiego.

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI 
W DRUŻYNOWYCH 

BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
10 maja w Aleksandrowie Łódzkim przy pięknej 

pogodzie odbyły się Mistrzostwa Polski w Dru-

żynowych Biegach Przełajowych.

Cztery drużyny ze Szkoły Podstawowej im Kró-

la Zygmunta Augusta w Wasilkowie reprezen-

towały województwo podlaskie, miasto Wasil-

ków i oczywiście naszą szkołę. Wcześniej trzeba 

było pokonać wiele szczebli, wygrać etap wo-

jewódzki, aby móc pojechać na  tak ważne 

sportowe wydarzenie.

6 miejsce w Polsce zajęły młodsze dziewczynki 

w składzie: Julia Wierzbicka, Gabrysia Drągow-

ska, Zosia Ejdys, Karolina Szczawińska, Michali-

na Grela, Martyna Derecka (dystans 800m)

10 miejsce zajęli młodsi chłopcy w  składzie: 

Franciszek Przepióra, Szymon Górski, Jan Bu-

rzyński, Dawid Klimowicz, Marcel Kalinowski 

i Jakub Borona-Wiśniewski (dystans 800m)

11miejsce zajęły starsze dziewczęta w składzie: 

Zuzanna Marecka, Kinga Miękiszewska, Wikto-

ria Żukowska, Ada Franciszkowicz, Martyna 

Ignatowicz, Maja Stankiewicz (dystans 1500m)

11 miejsce zajęli starsi chłopcy w składzie: Alan 

Tryląg, Wiktor Piaszczyk, Filip Kalinowski, Grze-

gorz Komenda, Adam Toczydłowski i Michał 

Marciszeski (dystans 1000m)

Opiekunowie: Agnieszka Halicka, Adam Czoł-

piński, Paweł Świderski

Zawody były idealnie zorganizowane, trasy do-

brze oznaczone. Wszyscy uczniowie otrzymali 

pakiety startowe z pamiątkowymi koszulkami.

Przegląd sportowy  
SP im. króla zygmunta augusta



Nauczyciele z POWEREM

W roku 2019 kadra Szkoły Podstawowej nr 

1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasil-

kowie kolejny raz otrzymała niepowtarzal-

ną szansę kształcenia za granicą. Napisany 

przez nauczycieli projekt pt.

„Różnorodność szansą i siłą wszechstronnego 

rozwoju szkoły” (‚Diversity as an opportunity 

and power of comprehensive school develop-

ment”) uzyskał akceptację Agencji Narodowej 

oraz dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Sys-

temy Edukacji w ramach projektu POWER SE 

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej”, Akacja KA1. 

W  ramach projektu 13 nauczycieli wzięło 

udział w szkoleniach zagranicznych w dwóch 

obszarach kształcenia: rozwijania kompeten-

cji językowych oraz wiedzy i  umiejętności 

merytorycznych w zakresie edukacji włącza-

jącej. Pierwotnie przedsięwzięcie miało trwać 

24 miesiące, jednakże ze względu na sytuację 

pandemiczną na świecie projekt został wydłu-

żony na 3 lata i kończy się z ostatnim dniem 

maja 2022 roku. 

W tym czasie 8 nauczycieli doskonaliło swoje 

umiejętności posługiwania się językiem angiel-

skim podczas intensywnego 2 tygodniowego 

kursu, organizowanego przez szkołę Gateway 

School of English, mającą swą siedzibę na Mal-

cie. Nauczyciele skorzystali z niepowtarzalnej 

okazji rozwijania swoich umiejętności komuni-

kacyjnych na różnym poziomie zaawansowa-

nia i współpracy w międzynarodowych gru-

pach uczestników z wielu krajów Europy. Kurs 

obejmował 60 godzin. Wartością nie do prze-

cenienia była nie tylko praktyczna nauka języ-

ka, ale także możliwość wymiany doświadczeń 

z ludźmi z różnych kultur, środowisk, w różnym 

wieku. Po zajęciach uczestnicy odbywali wy-

prawy po wyspie, by poznać walory turystycz-

ne Malty. 

Drugi kurs pt: „Facing diversity: inclusive edu-

cation strategies for students with fewer op-

portunities” dotyczył edukacji włączajacej, 

a  zorganizowany był na  Cyprze i  Maderze. 

W tygodniowych zajęciach wzięli udział na-

uczyciele z różnych placówek edukacyjnych 

z wielu krajów takich jak: Polska, Litwa, Turcja, 

Włochy, Rumunia, Słowenia i Bułgaria. Forma 

warsztatowa pozwoliła uczestnikom przećwi-

czyć różnorodne gry, techniki, aktywności, 

które z  powodzeniem uda się wykorzystać 

w codziennej pracy szkolnej i wychowawczej. 

Nauczyciele przywieźli mnóstwo przydatnych 

materiałów i praktycznych wskazówek do ta-

kiej pracy, a co najważniejsze, mogli poznać 

działania w zakresie zapobiegania wykluczaniu, 

jakie podejmują ich koledzy i koleżanki z całej 

Europy. Po zajęciach niezbędnym elementem 

mobilności jest zagłębianie się w kulturę i natu-

rę kraju, w którym udało się kształcić. Pamiątką 

po tej niezwykłej przygodzie są wspomnienia 

i przepiękne zdjęcia.

Warto nadmienić, iż szkoła realizuje ponad-

to 3 projekty Erasmus Plus, w tym dwa z nich 

skierowane na wymianę uczniowską i realizują 

działania ściśle powiązane z ideą edukacji włą-

czającej, ekologicznej oraz rozwijającej kompe-

tencje cyfrowe. Doświadczenia i wiedza zebra-

ne przez nauczycieli i uczniów podczas tych 

projektów z pewnością przyczynią się do pod-

niesienia jakości nauczania w naszej szkole. 

Jednym z głównych celów współpracy mię-

dzynarodowej i  kursów zagranicznych, jest 

nawiązywanie znajomości, które pozwalają 

podejmować kolejne działania, projekty, wy-

mieniać się refleksami i doświadczeniami. Tak 

też jest i w tym wypadku. Nawiązane kontak-

ty na pewno zaowocują kolejnymi działaniami 

na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej spo-

łeczności szkolnej.

Nauczyciele SP nr 1 w Wasilkowie nie mają dość 

i w myśl idei „lifelong learning” czyli uczenia się 

przez całe życie, zamierzają w przyszłości na-

pisać kolejny projekt i nadal zdobywać nowe 

umiejętności. 

Autor: Justyna Jezierska

W dniach 6 – 10 czerwca 2022r w Boloman 

w Turcji odbyło się międzynarodowe spotka-

nie kadry szkolnej w ramach projektu Erasmus 

+  „See for better life. Share. Explore. Enrich”. 

Projekt został opracowany i jest koordynowa-

ny przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 

im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

Pedagodzy z Chorwacji, Polski, Łotwy, Włoch 

i Turcji uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym 

metodyki nauczania języka angielskiego i in-

formatyki.

Pięciodniowe spotkanie poświęcone było roz-

szerzaniu wiedzy w zakresie: budowania no-

wych strategii nauczania słownictwa, zasto-

sowania aplikacji w nauczaniu, zastosowania 

gier, quizów i prezentacji podczas lekcji, metod 

komunikacji z zastosowaniem narzędzi ICT, za-

rządzanie kompetencjami cyfrowymi.

Następnym etapem szkolenia była lekcja języka 

tureckiego, gdzie nauczyciele mieli możliwość 

przećwiczenia poznanych metod. 

Spotkanie było również wspaniałą okazją 

do wymiany doświadczeń i porównania me-

tod pracy stosowanych w  szkołach krajów 

partnerskich. Ponadto odbyły się spotkania 

z przedstawicielami Wydziału Edukacji i bur-

mistrzem miasta.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest wrze-

śniowe spotkanie w Polsce połączone z wy-

mianą uczniów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony interneto-

wej naszego projektu seeforbetterlife.weebly.

com

Autor: Anna Kucharczyk

Międzynarodowe spotkanie kadry szkolnej 
w ramach projektu „Erasmus+”
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10 czerwca br., w Szkole Podstawowej nr 1 

im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilko-

wie odbył się jubileuszowy koncert Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej. To właśnie w tej 

placówce orkiestra przed dwudziestoma 

laty zaczynała swoją działalność, zrzeszając 

członków formacji również ze Szkoły Podsta-

wowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wa-

silkowie. Dziś jest dumną wizytówką miasta 

i jedną z największych formacji w wojewódz-

twie.

Orkiestra składa się z pięćdziesięciu młodych, 

zdolnych i ambitnych instrumentalistów, pro-

wadzonych przez doświadczonego dyrygen-

ta p. Adama Wolańskiego, który dwadzieścia 

lat temu podjął się pracy na rzecz formowania 

zespołu, przez wiele lat kształcąc setki muzy-

ków. Jak sam mówił – Większość osób, które 

grały u mnie w orkiestrze, nie miały wcześniej 

w ogóle żadnej styczności z muzyką. One nie 

znały nut, trzeba było dać instrument, na-

uczyć dmuchać, nauczyć wszystkiego od pod-

staw. Swoją pasją i miłością do muzyki zaraża 

wszystkich w zespole. 

Wspólnie uczestniczyli w  niezliczonej ilości 

prób grając i przygotowując się do występów, 

razem zdobywają kolejne osiągnięcia i sukce-

sy, reprezentując tym samym naszą gminę za-

równo w Polsce jak i poza granicami naszego 

kraju. Jak sami mówią – uwielbiają ze sobą grać 

i spędzać czas. Swoją obecnością uświetniają 

uroczystości państwowe, kościelne, kultural-

ne i nie tylko, a wraz z nimi Grupa mażoretek 

STARS, których pokazy są nieodłącznym ele-

mentem występów. Grupa STARS ówcześnie 

prowadzona była przez p. Annę Szutko, obec-

nie dziewczynki trenują pod okiem p. Marii Gie-

rasimiuk. 

Na  ich wspólne występy przychodzą setki 

mieszkańców. Są dumą miasta i gminy Wasil-

ków. Jak powiedział Adrian Łuckiewicz, bur-

mistrz Wasilkowa – Orkiestra bardzo czynnie 

angażuje się w życie gminy. Dzięki orkiestrze 

i jej świetnemu dyrygentowi mamy hejnał, któ-

ry codziennie za dwie dwunasta wybrzmiewa 

w Wasilkowie. Podczas uroczystości nie zabra-

kło okazjonalnych przemówień i podziękowań. 

Wyrazy uznania złożył wojewoda podlaski ży-

cząc całej orkiestrze pomyślności, radości oraz 

satysfakcji z dalszej twórczości. W wydarzeniu 

wzięli udział mieszkańcy gminy Wasilków, dy-

rekcja placówki, samorządowcy oraz wicemini-

ster edukacji i nauki. 

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej za  ogromny 

wkład w rozwój społeczny oraz godne repre-

zentowanie Gminy Wasilków życzymy wielu 

sukcesów. 

fot. S.M. 

Zwycięzcą całego turnieju został Białosto-

czanin – Kazimierz Strojek. Najstarszy 85. 

letni uczestnik Wiktor Szydłowski Zawody 

ukończył na 2 miejscu.  Najlepszym Juniorem 

do lat 15. okazał się Michał Małaszkiewicz, któ-

ry w generalnej klasyfikacji uplasował się na 3 

miejscu. Najlepszym zawodnikiem Gminy Wa-

silków został Andrzej Załęski ze wsi Jurowce, 

który turniej ukończył na 5. miejscu. Najlepszą 

kobietą turnieju okazała się Bogumiła Zdro-

dowska zajmując 8. miejsce.

Zawody rozegrano na  dystansie dziewięciu 

rund systemem szwajcarskim. W systemie tym 

każdy zawodnik rozgrywa 9 partii. W pierwszej 

rundzie zawodnicy kojarzeni są według roz-

stawienia rankingowego. Przykładowo przy 

czterdziestu zawodnikach 1-szy rozstawiony 

szachista gra z nr-em 21, drugi na liście star-

towej z dwudziestym drugim itd. W kolejnych 

rundach zawodnicy kojarzeni są wg zdobytych 

dotychczas punktów co sprawia, że po trzech/

czterech rundach każdy ma  już przeciwnika 

na zbliżonym do siebie poziomie gry. Tempo 

gry było ustalone na 12 min na zawodnika oraz 

5 sekund bonusu za każde posunięcie. Wybór 

tak specyficznego tempa przez sędziego po-

dyktowany był sentymentem do  szachów, 

w  których czas nie płynie tak nieubłaganie 

szybko. W sumie dało to każdemu z zawodni-

ków po 15 minut. Po każdej z partii zawodni-

kom przyznaje się punkty: 1 za zwycięstwo, 0,5 

za remis oraz 1 za przegraną). Najlepsi gracze 

uzyskali 7 punktów.

Najlepsi w klasyfikacji ogólnej oraz junior do lat 

15-tu  zdobyli puchary, zaś pierwsza trójka 

w obu kategoriach medale. Najmłodszy i naj-

starszy zawodnik otrzymali pamiątkowe statu-

etki. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątko-

we dyplomy oraz większość miód na osłodę. 

Wśród nagród były też vouchery na lody, ko-

szulki z wasilkowskim łosiem, a najlepszym vo-

uchery na zakupy w szachowym sklepie inter-

netowym. Turniej sędziował Łukasz Stasienko, 

który także prowadzi zajęcia szachowe w MO-

AK-u dzieciom do lat 15-tu oraz Sobotnie Wie-

czory Szachowe przy Żurawiej 13 wszystkim 

chętnym.

Serdeczne podziękowania należą  się osobom 

i instytucjom, które zaangażowały się w orga-

nizację tego turnieju:. animatorom MOAK-u, 

sponsorom- panu Andrzejowi Semeniuko-

wi za zdrowe i smaczne miody z miejscowej 

pasieki, panu Piotrowi Kotowiczowi- za  vo-

uchery na lody oraz Burmistrzowi Wasilkowa 

Adrianowi Łuckiewiczowi za obecność nie tyl-

ko na rozpoczęciu i zakończeniu turnieju, ale 

też za aktywny w nim udział.  Podziękowania 

należą się także pani Izabeli Dąbrowskiej- dy-

rektorce Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 

i Sportu w Choroszczy za użyczenie sprzętu 

szachowego.

Zawodnikom gratulujemy i zapraszamy na ko-

lejne turnieje. Do zobaczenia przy szachowni-

cy –

Łukasz Stasienko/Redakcja

20 lat minęło jak jeden dzień …  
Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej

I Otwarty Turniej w szachach 
o Puchar Burmistrza Wasilkowa

1. Kazimierz Strojek

2. Wiktor Szydłowski

3. Michał Małaszkiewicz

4. Szymon Etel

5. Andrzej Załęski

6. Jacek Woroszyło

7. Bartosz Olempijuk

8. Bogumiła Zdrodowska

9. Maciej Pawluczuk

10. Szymon Piotorswski

11. Mateusz Szekowski

12. Monika Michalczuk

13. Piotr Jackiewicz

14. Marek Małaszkiewicz

15. Oliwier Kotowicz

16. Malwina Szekowska

17. Jerzy Pawluczuk

18. Piotr Kondraciuk

19. Juliusz Burzyński

20. Adrian Łuckiewicz

21. Marcel Kalinowski

22. Monika Stankiewicz

23. Maciej Klok

24. Łukasz Szekowski

25. Amelia Bujnowska

26. Adela Bujnowska

27. Marta Olempiuk

28. Lena Kossakowska

29  Mateusz Klok

30. Grzegorz Stankiewicz

31. Eliza Zabielksa

32. Rita Apoznańska

33. Antoni Apoznański

34. Nikola Weiliczko

Szczegółowe wyniki można 
zobaczyć tutaj:

chessarbiter.com/turnieje/2022/

KLASYFIKACJA OGÓLNA:

fot. N.S.
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26 czerwca  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie odbył się I Otwarty 
Turniej o Puchar Burmistrza Wasilkowa. W turnieju wzięło udział łącznie 34 zawodników i zawod-
niczek (23 mężczyzn i 11 kobiet).



WIOSENNE SPOTKANIA AUTORSKIE

Wiosna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie upłynęła 
pod znakiem licznych, inspirujących spotkań autorskich. Bardzo 
cieszy nas fakt, iż większość spotkań dotyczyła naszych lokal-
nych twórców, zamieszkujących tereny gminy Wasilków. 

W ramach cyklu „Spotkania z Pasją”, inaugurowanego z począt-
kiem roku, naszymi ostatnimi gośćmi byli rzeźbiarz Piotr Pytasz 
oraz pisarz Norbert Grzegorz Kościesza. Na spotkaniach gości-
my osoby związane z naszym miastem i gminą, które prezentują 
swoje niezwykłe pasje i talenty, realizowane na polu zawodo-
wym lub hobbystycznie. Pan Pytasz zaprezentował w bibliotece 
swoje kamienne rzeźby, spotkał się także z młodzieżą opowia-
dając o swoich pracach i ich wykonaniu. Spotkanie z literaturą 
Norberta Grzegorza Kościeszy przybrało zaś formę literackiego 

pikniku na świeżym powietrzu – wieczorne opowiadania le-
gend, dobra literatura oraz piknikowy poczęstunek wprawiły 
wszystkich uczestników w doskonały nastrój. 

Za nami także letnie „Spotkanie z Pasją”, na którym gościliśmy 
Mariolę Karczewską – mieszkankę Wasilkowa pasjonującą się ry-
sunkiem. Wystawa prac pani Marioli pt. „Portrety, rysunki, ilustra-
cje…” wywołała prawdziwy zachwyt. 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, obchodzo-
nego w  kwietniu, zaprosiliśmy na  spotkanie autorskie panią 
Amandę Kruk-Gawędzką, która zaprezentowała swój debiut li-
teracki dla dzieci pt. „Moje osiem cudów”. Dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola „Wesołe Robaczki” uczestniczące w spotkaniu 
wysłuchały fragmentów książki dotyczących pewności siebie 
i koncentracji oraz chętnie rozmawiały o nich z autorką. Padło 
wiele ciekawych pytań, były też ćwiczenia wymagające od dzie-
ci spostrzegawczości i koncentracji. Bawiliśmy się wspaniale!

16 maja gościliśmy na spotkaniu Jarka Żylińskiego – psychologa 
wychowawczego, który współpracuje ze szkołami, przedszkola-
mi i żłobkami. Autor książki „Miłość i wychowanie” oraz audycji 
internetowych dla rodziców „Jarek Żyliński – Solo” i „Psychoblog 
Jarka Żylińskiego” opowiedział zebranym słuchaczom o grani-
cach dzieci i dorosłych – czym są, jak przebiegają i jak je utrzy-
mywać. Podczas spotkania przewinęło się wiele istotnych za-
gadnień i przykładów z rodzicielskiej codzienności – dla każdego 
rodzica była to ogromna porcja wiedzy. Spotkanie zorganizowa-
no we współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku – Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego.

Serię wiosennych spotkań zakończyliśmy zdrowym akcentem – 
spotkaniem autorskim z Marzeną Żurek – doradczynią i eduka-
torką żywieniową, pedagogiem, specjalistą ds. psychodietetyki, 
dyplomowanym coachem zdrowia i żywienia oraz promotorką 
zdrowego stylu życia. Spotkaniu poświęconemu „Diecie doro-
słego człowieka” towarzyszyły także warsztaty kulinarne, na któ-
rych uczestniczki przygotowały niebanalną sałatkę. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom spotkania, w szczególności Paniom 
z grupy „Aktywni 50+”.

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W maju każdego roku ma miejsce wielkie święto bibliotek w ca-
łym kraju. Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek świętowa-
liśmy w dniach 8–15 maja pod hasłem „Biblioteka – świat w jed-
nym miejscu”. 8 maja obchodziliśmy także Dzień Bibliotekarza.

Z okazji Tygodnia Bibliotek zrealizowaliśmy tematyczne spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz lekcje biblioteczne z gło-
śnym czytaniem w języku ukraińskim, współorganizowaliśmy 
i braliśmy udział w II Wasilkowskim Czytaniu, a także zainauguro-
waliśmy długofalową akcję czytelniczą ph. „POCZYTAJ –POLEĆ”. 

Czytasz dużo książek? Któraś szczególnie Cię zachwyciła? Weź 
udział w akcji – podziel się opinią i poleć książkę innym czytelni-
kom! Napisz krótką „polecajkę” (maksymalnie pół strony formatu 
A4) i prześlij na nasz adres mailowy: mbpwasilkow@home.pl – 
w ramach akcji na naszej stronie oraz bibliotecznym facebooku 

publikować będziemy najciekawsze „polecajki”. Pamiętaj, aby 
podpisać „polecajkę” imieniem i nazwiskiem, wpisać tytuł pole-
canej książki oraz jej autora. 

Przyjmujemy „polecajki” książek dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Mile widziane „polecajki” rodzinne – naszych najmłodszych czy-
telników i  ich rodziców, dzięki czemu nawet najmłodsi mogą 
wziąć udział w zabawie i polecić innym interesującą książkę. 
W każdym miesiącu za najlepsze „polecajki” czekają nagrody. 

W ramach Tygodnia Bibliotek przyznaliśmy pierwszą nagrodę 
specjalną za „polecajkę” miesiąca dotyczącą książki Sigrid Undset 
„Krystyna, córka Lavransa”, autorstwa pani Joanny Brzozowskiej. 
Zapraszamy do wspólnego promowania książek i czytelnictwa!

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE  
DLA DZIECIĘCEGO DKK

16 maja w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Bia-
łymstoku odbyło się szkolenie dla moderatorów DKK z woje-
wództwa podlaskiego. Nie zabrakło na nim naszej moderator-
ki, która odebrała wyróżnienie za najefektywniejszą działalność 
Dyskusyjnego Klubu Książki w 2021 roku. 

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży działa w naszej 
bibliotece od lat. Spotkania w ramach klubu odbywają się także 
w Filii Bibliotecznej w Studziankach. Za nami wiele wspaniałych 
rozmów o książkach dziecięcych i młodzieżowych, zajęć lite-
racko-plastycznych, konkursów i sukcesów a przed nami jesz-
cze więcej! 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Z życia Biblioteki  
– Spotkania (nie tylko) z Pasją
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W letnią niedzielę na brzegu rzeki Supraśl odbył się Trzeci Nadrzecz-

ny Salon Ambientu. Uczestnicy wydarzenia na leżakach i kocach 

relaksowali się słuchając muzyki ambientalnej, którą na żywo grali DJ-e 

Dtekk oraz Pruski. Wydarzenie choć na pierwszy rzut oka mogło być od-

bierane jako dla młodzieży, to było w nim dużo przestrzeni na rodzinne 

spędzanie czasu, z czego mieszkańcy i goście Gminy Wasilków licznie 

korzystali. Poza słuchaniem muzyki w malowniczej scenerii goście grali 

w gry planszowe, czytali książki, rozmawiali, mogli skorzystać z napojów 

i posiłków przygotowanych przez lokal Fomo oraz Kreatywny Wasilków, 

spędzali ze sobą czas. Ze spontaniczną wizytą przybyła grupa FREAKUS, 

która puszczanymi bańkami umiliła czas nie tylko najmłodszym uczest-

nikom wydarzenia. Wytworzyła się niesamowita przestrzeń do bycia ra-

zem w towarzystwie szumu rzeki, szumie liści i śpiewu ptaków. Poga-

da w tym roku dopisała, nie padało i nie było zbyt gorąco. Uczestnicy 

i uczestniczki wydarzenia oddawali się celebracji muzyki. Duży wpływ 

na odbiór miała też estetyka wydarzenia. Białe namioty i sprzęt nagła-

śniający, podświetlony napis #MOAK oraz rozwieszone girlandy zamknę-

ły przestrzeń wydarzenia tworząc magię miejsca. Przez 6 godzin teren 

nad rzeką Supraśl był centrum muzyki ambientalnej, która cieszy się jak 

widać dużym powodzeniem.

Trzeci Nadrzeczny Salon Ambientu na stałe wpisał się na mapie kultral-

nej nie tylko Wasilkowa, ale i Podlasia. Z roku na rok bierze w nim udział 

coraz więcej osób. Była to impreza otwierająca cykl letnich wydarzeń 

muzycznych na Cyplu. Kolejny Nadrzeczny Salon Ambientu już za rok. 

W tym roku na tym trenie odbędą się jeszcze Wasilkowskie Lato, Reggae 

Day 11 oraz II Festiwal Rzeka Ognia.

Dziękujemy i pozdrawiamy: Up To Date Festival, Kreatywny Wasilków, 

Inside Sound, FOMO klub, Freakus, Magdalena Właszek fotografia, RIVER 

FOTO & FILM, Maciek Korsan, Marcin Pawlukiewicz, Dtekk, Pruski.

Autor: P.W.  

fot. Magdalena Właszek
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Siła muzyki i naturySłowiańskie warsztaty nad rz. Supraśl. 
Noc Kupały w Wasilkowie

W niedzielę 26 czerwca 2022 roku na Cyplu 

w Wasilkowie ponad 40 osób wzięło udział 

warsztatach słowiańskich. Wielu mieszkań-

ców obserwowało ich finał. Podczas spotka-

nia wyplatano wianki, śpiewano, tańczono 

oraz słuchano bajek i  muzyki. Uczestnicy 

ubrali się w białe i jasne stroje. Finałem było 

puszczanie wianków oraz pokaz ognia. 

Wszystko w towarzystwie muzyki słowiań-

skiej, płonących ognisk i pochodni.

Wieczorem zebrani rozpoczęli spotkanie 

od wprowadzenia poprzez warsztat integra-

cji z naturą. Podczas niego przybyli uczestnicy 

(kobiety, mężczyźni i dzieci) mogli się wyciszyć, 

posłuchać odgłosów natury oraz się odprężyć. 

Wszystko odbywało się na na trawie oraz przy-

gotowanych kocach. Warsztat integracji z na-

turą przeprowadziła Natasza Topór – wokalist-

ka, kompozytorka i autorka tekstów, laureatka 

Międzynarodowego Festiwalu Podlaska Okta-

wa Kultur.

Następnie pod okiem Katarzyny Kopeć (po-

mysłodawczyni cieszących się dużą popular-

nością Szwędaczek Supraskich) wyplatano 

wianki. Wielobarwne kompozycje kwiatowe 

znalazły się na głowach uczestników i uczest-

niczek warsztatów. W  ten sposób powstała 

wielobarwna grupa, która przeszła do kolejnej 

części warsztatów.

Gdy już wianki zostały wyplecione zebranymi 

znów zajęła się Natasza Topór. Przeprowadzi-

ła ona warsztaty śpiewu słowiańskiego. Zebra-

ni poznawali słowa, nucili i śpiewali. Wszystko 

to w barwach zachodzącego słońca okalające-

go promieniami tren cyplu i lustro wody rzeki 

Supraśl.

Gdy już śpiew został opanowany przyszła pora 

na taniec. Uczestnicy warsztatów poznali tańce 

w kręgach oraz korowody taneczne. W tajni-

ki tańców słowiańskich wprowadziła ich Julia 

Dondziło –  choreografka, tancerka, badaczka 

nad tańcem i nauczycielka tańca. Magiczności 

tej chwili poza muzyką dodawało nisko zawie-

szone na niebie słońce, oraz blask pochodni. 

Po niemal godzinie warsztatów tańca słowiań-

skiego zebrani udali się w pochodzie na brzeg 

rzeki Supraśl.

Kobiety niosły wianki, które następnie wraz 

z zapaloną świecą pościły na wodę. Towarzy-

szyli im mężczyźni oraz widzowie z pochod-

niami w rękach. Barwny korowód rozświetlo-

ny ogniem pochodni oraz wianki ze świecami 

puszczone na rzekę mieniły się niczym pleja-

dy gwiazd. Wszystko to było pięknym wido-

wiskiem, które z brzegów i mostu podziwiali 

mieszkańcy oraz goście Gminy Wasilków przy-

byli na to wydarzenie.

Po tradycyjnym puszczeniu wianków zebrani 

wrócili na miejsce warsztatów. Katarzyna Ko-

peć odczytała bajkę słowiańską, której słuchali 

nie tylko najmłodsi. Następnie teren rozświetlił 

ogień. Stało się tak dzięki niemal półgodzinne-

mu występowi grupy Freakus. Podczas niego 

artyści wykonywali wiele efektownych popi-

sów przy użyciu płonących przedmiotów.

Wydarzenie było dobrą okazję do  poznania 

tradycji oraz zwyczajów związanych z  Nocą 

Kupały. Wydarzenie zorganizowano dzięki 

współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 

Kreatywnego Wasilkowa. Kolejne warsztaty 

słowiańskie odbędą się za rok w czerwcu. Już 

dziś na nie zapraszamy.

Informacje o prowadzących 
warsztaty:
Katarzyna Kopeć – supraska malarka i wielolet-

ni organizator atrakcji turystycznej,,Szwędaczki 

Supraskie” prowadząca również warsztaty arty-

styczne dla dzieci i dorosłych w pracowni arty-

stycznej Kopart.

Natasza Topor – artystka romskiego pocho-

dzenia, kompozytorka i wokalistka, terapeut-

ka, prezeska Fundacji Sztuka Kochania.

Julia Dondziło – choreografka, tancerka, pe-

dagog. Prowadzę.in. warsztaty improwizacji, 

tańców w kręgu oraz ruchu w przyrodzie. Tym 

razem zabiorę Was w  przestrzeń rytualnych 

kręgów i korowodów tanecznych

Kolektyw Freakus – profesjonalni artyści sztuk 

ogniowych i  cyrku współczesnego z  woje-

wództwa Podlaskiego działający na  terenie 

całego świata

Autor: P.W. 

Fot. Magda Właszek

Dnia 3 lipca 2022 roku na Cyplu odbył się Trzeci Nadrzeczny Salon Ambientu. Wydarzenie zgromadziło niemal 300 miłośników elek-

tronicznej muzyki płynącej z natury. Organizatorami wydarzenia byli Miejski Ośrodek Animacji Kultury oraz Up To Date Festiwal.
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P O M O C  F I N A N S O W A  P R Z Y S ŁU G U J E ,  J E Ż E L I :
 

-  M I E S I Ę C Z N E  W Y D A T K I  N A  Z A K U P  L E K Ó W  W Y N I O S ŁY

Ł Ą C Z N I E  C O  N A J M N I E J  3 0  Z Ł  N A  K A ŻDĄ  U P R A W N I O NĄ  O S O B Ę
 

-  D O C H Ó D  O S O B Y  S A M O T N I E  G O S P O D A R U JĄ C E J  N I E

P R Z E K R A C Z A  2 0 0 %  K R Y T E R I U M  D O C H O D O W E G O  ( 1 5 5 2  Z Ł )  

L U B  1 7 5 %  K R Y T E R I U M  D O C H O D O W E G O  N A  O S O B Ę  W

R O D Z I N I E  ( 1 0 5 0  Z Ł )

G M I N N Y  P R O G R A M  O S ŁO N O W Y  W  Z A K R E S I E  

Z M N I E J S Z E N I A  W Y D A T K Ó W
P O N I E S I O N Y C H  N A  L E K I  

P R Z E Z  M I E S Z K AŃ C Ó W  M I A S T A  I  G M I N Y  W A S I L K Ó W  

W I Ę C E J  I N F O R M A C J I  U D Z I E L A :  
M I E J S K I  O ŚR O D E K  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J  

1 6 - 0 1 0  W A S I L K Ó W ,  U L .  S U P R A Ś L S K A  2 1
T E L E F O N :  8 5  7 1 8  5 1  7 3  S E K R E T A R I A T @ M O P S . W A S I L K O W . P L

U R ZĄD  M I E J S K I  

W  W A S I L K O W I E
 

 S z a n o w n i  P a ń s t w o

 Z a c h ę c a m  w s z y s t k i c h  u p r a w n i o n y c h  d o  s k o r z y s t a n i a  z  t z w .
p o m o c y  l e k o w e j .  T o  n o w o ś ć  w  n a s z e j  g m i n i e .  P r o g r a m  z o s t a ł
u c h w a l o n y  w  m a j u  z g o d n i e  z  p r z e d s t a w i o n y m  p r z e z e  m n i e
p r o j e k t e m ,  a  j e g o  r e a l i z a c j ę  r o z p o c z y n a m y  w  l i p c u .  O s o b y
z a i n t e r e s o w a n e  u z y s k a j ą  w s z e l k i e  i n f o r m a c j e  w  M i e j s k i m
O ś r o d k u  P o m o c y  S p o ł e c z n e j  w  W a s i l k o w i e .
 
P o m o c  d e d y k o w a n a  j e s t  n a j b a r d z i e j  p o t r z e b u j ą c y m  i  f i n a n s o w a n a  
z  b u d ż e t u  g m i n y  W a s i l k ó w .  M a m  n a d z i e j ę ,  ż e  b ę d z i e  t o  w a ż n e
w s p a r c i e ,  z w ł a s z c z a  d l a  o s ó b  s t a r s z y c h  o r a z  p r z e w l e k l e  c h o r y c h .

                                                            B u r m i s t r z  W a s i l k o w a


