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Szanowni Państwo,
Koniec roku to intensywny czas, nie tylko ze względu na sezon świątecz‑
ny. To czas na podsumowanie zrealizowanych dotąd zadań, a jednocze‑
śnie intensywne przygotowania do zaplanowania nowego roku 2023 
pod kątem budżetowym, inwestycyjnym i projektowym.

Cieszę się, że w kończącym się roku zrealizowaliśmy wiele ważnych i po‑
trzebnych inwestycji. Dziś mamy nowoczesne przedszkole, które zabez‑
piecza niezbędną liczbę miejsc i pozwala przyjąć wszystkich chętnych. 
Zakończyliśmy przebudowę z rozbudową Publicznej Szkoły Podsta‑
wowej w Studziankach – władze poprzedniej kadencji o to zabiegały, 
a my to zrobiliśmy. Tylko na te dwa obiekty dofinansowanie zewnętrzne 
wyniosło ponad 8,5 mln zł. Kolejne miliony pozyskaliśmy na nowe drogi.

Po wielu bataliach przebudowaliśmy układ komunikacyjny w obrębie ulic 
Polnej i Kościelnej. Dla bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły 
wybudowaliśmy nową zatokę autobusową przy ulicy Polnej. Oddaliśmy 
do użytku nowe inwestycje drogowe: ul. Zakładową, Błękitną (w dwóch 
etapach), Magnoliową, Orzechową, a obecnie kończymy wykonanie na‑
wierzchni przy ul. Spożywczej. Wspólnie z powiatem, finansując zadanie 
w połowie z budżetu gminy, zrealizowaliśmy drogę w Osowiczach oraz 
drogę Wólka‑Katrynka wraz z mostem na rzece Czarnej.

Zbudowaliśmy nowy chodnik przy cmentarzu prawosławnym, co było 
moją osobistą inicjatywą, a także wykonaliśmy chodniki przy ul. Jana 
Pawła II, Czystej, Białostockiej (obok dawnej stacji CPN), E. Plater, Wiśnio‑
wej, Jagodowej i Grzybowej. Poprawiliśmy bezpieczeństwo przejść dla 
pieszych poprzez doświetlenie przejść przy ul. Rabczyńskiego na wysoko‑
ści Osiedla Leśnego, budowę wyniesionego przejścia przy ul. Białostockiej 
w Wasilkowie, a także w Sochoniach. „Droga do Wasilkowa” – czyli od‑
cinek ulicy Białostockiej od Doliny Cisów do Wodociągów Białostockich 
zyskał nowe oświetlenie. 

Nie tylko inwestycje warte miliony złotych są ważne dla naszej społecz‑
ności. Wielką dumą i radością jest stworzenie harcówki przy ul. Białostoc‑
kiej 32a. Remont został wykonany nakładem pracy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Wasilkowie i dzięki temu harcerki po raz pierwszy od 20 lat 
znalazły nowe, wyremontowane miejsce do spotkań i zbiórek.

O jakości życia w naszym mieście świadczą też możliwości uprawiania 
sportu, różnych form rekreacji i spędzania wolnego czasu. Dlatego też 
zbudowaliśmy bieżnię lekkoatletyczną przy ul. Polnej, korty tenisowe, 
które znakomicie funkcjonowały w minionym sezonie, a także przepro‑
wadziliśmy renowację boisk trawiastych na stadionie. Przeprowadzili‑
śmy rozbiórkę starych pomostów na zalewie, których stan techniczny nie 
pozwalał na renowację, a także rozbiórkę wieży do skoków. W miejsce 
starych pomostów powstanie nowy pomost piętrowy, jednak wcześniej 
zagospodarujemy północne nabrzeże zalewu, tworząc tam niepowta‑
rzalne miejsce do spędzania wolnego czasu, a pozyskaliśmy na ten cel aż 
9 mln zł. 

Aktualnie wznoszą się mury nowej świetlicy w Osowiczach, rozpoczyna‑
my budowę garażu dla OSP Dąbrówki, gdzie zawita wkrótce nowy wóz 
ratowniczo‑gaśniczy, który także zakupiliśmy w tym roku. W przyszłym 

roku powstanie także inkubator przedsiębiorczości na ostatniej kondy‑
gnacji Urzędu Miejskiego, a sam urząd zyska nową elewację, co z pew‑
nością pozytywnie wpłynie na estetykę centrum miasta. Pozyskaliśmy 
też środki na budowę nowej plaży w Nowodworcach, która powstanie 
po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko plaży, która funkcjonowała do tej 
pory.

Myśląc o podsumowaniu roku, warto wspomnieć o pracy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, który obok ustawowych 
zadań, realizuje też szereg dodatkowych programów, które występują 
w naszej gminie – takich jak samorządowe becikowe, czy pomoc lekowa. 
Po tym jak gminy zostały dodatkowo obarczone obowiązkiem sprzedaży 
węgla, ośrodek przyznaje także dodatki węglowe, a Zakład Gospodarki 
Komunalnej przyjął na siebie zadanie dystrybucji opału.

Prężnie działają nasze instytucje kultury – Miejski Ośrodek Animacji Kultu‑
ry w ciągu minionego roku zorganizował ponad 200 wydarzeń na terenie 
całej gminy, zaś Miejska Biblioteka Publiczna organizowała szereg prelek‑
cji, spotkań i innych projektów, równolegle realizując zadania z zakresu 
upowszechniania czytelnictwa. Prężnie funkcjonujące instytucje kultury 
oraz szerokie zainteresowanie mieszkańców wydarzeniami na terenie 
gminy potwierdza tak ważną potrzebę budowy Domu Kultury w Wa‑
silkowie. Dlatego wspólnie z cenioną pracownią architektoniczną Jana 
Kabaca stworzyliśmy koncepcję architektoniczno‑budowlaną domu 
kultury. Aktualnie wyzwaniem pozostaje pozyskanie środków na ten cel, 
a będziemy o nie zabiegać równolegle z wielu źródeł.

Koniec roku to też czas wspaniałych wydarzeń w naszej gminie, i nie są 
to tylko wyjątkowe spotkania przedświąteczne. W listopadzie zorganizo‑
waliśmy II Wasilkowski Dzień Seniora, na który przybyło wielu seniorów 
z całej gminy. Był to dzień radości, wzruszeń, pięknych występów i nieza‑
pomnianej zabawy. 

W dniach 8–11 grudnia obchodziliśmy 456. urodziny naszego miasta 
– czyli rocznicę nadania Wasilkowowi praw miejskich. W tym czasie 
wspólnie zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla najmłodszych, kon‑
kurs historyczny dla uczniów szkół, rozdanie stypendiów, „wasilkowskie 
czytanie”, zlot klubów morsowych, a także uroczystą galę, która była 
zwieńczeniem obchodów. Podczas gali miałem zaszczyt wręczyć Na‑
grody Artystyczne oraz Nagrody Sportowe, które otrzymało w tym roku 
łącznie 16 osób. Wasilków to nasi mieszkańcy – aktywni, mający wiele 
zdolności i talentów, związani ze swoją małą ojczyzną. Kolejne wspólne 
świętowanie urodzin miasta potwierdza, jak wyjątkowa jest nasza lokal‑
na społeczność.

Dziś, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a także na Nowy 2023 Rok życzę 
wszystkim zdrowia, spokoju i radości. Niech kolejny rok przyniesie całej 
naszej społeczności jedność, wzajemną życzliwość oraz pozwoli skupić 
się na tym, co dla nas ważne. Dziękuję za wspólnie spędzone cztery lata 
kadencji. Wierzę, że wykonana przez nas praca będzie procentować 
w kolejnych latach i przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta 
i całej gminy. Wszystkiego najlepszego!

Adrian Łuckiewicz Burmistrz Wasilkowa

W tym numerze:

Od Redakcji

Ciepłych, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

pełnych wiary, nadziei, miłości oraz tak dziś potrzebnego pokoju.

Niech ten świąteczny czas pozwoli na jeszcze lepsze dostrzeżenie tego,

co w życiu jest ważne.

W nadchodzącym Nowym 2023 roku

życzymy pomyślności, spełnienia marzeń i realizacji planów

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wasilków życzy

Redakcja Gazety Wasilkowskiej



Tegoroczne obchody 456. rocznicy nada-

nia praw miejskich naszemu miastu za-

początkowały liczne wydarzenia i  tak 8 

grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Wasilkowie odbył się historyczny kon-

kurs, gdzie młodzież mierzyła się z pyta-

niami dotyczącymi historii naszego miasta. 

Tego samego dnia w Szkole Podstawowej 

im. Króla Zygmunta Augusta zostały wrę-

czone stypendia uczniom szkół podsta-

wowych za wybitne osiągnięcia naukowe, 

sportowe i artystyczne.

W tym roku zostały przyznane stypendia spor-

towe – 16 uczniom i stypendia artystyczne – 7 

uczniom. Podczas gali zostało też wyróżnio-

nych 18 uczniów, którzy nie uczą się w naszych 

szkołach, a mieszkają na terenie gminy i mają 

wybitne osiągnięcia z dziedziny sportu i nauki.

9 grudnia w Przedszkolu „Słoneczne” odbyło 

się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wa-

silków z Lotu ptaka”. Udział w konkursie wzię-

ły dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczęszczające 

do placówek oświatowych w naszej gminie. 

Nagrody dzieciom były wręczane w siedmiu 

kategoriach wiekowych. Prace wykonane róż-

nymi technikami prezentowały bardzo wysoki 

poziom. Jednocześnie w Bibliotece Miejskiej 

odbyło się Wasilkowskie czytanie.

Finalnie 10 grudnia w ramach obchodów 20 

klubów morsów z całej Polski rozpoczęło sezon 

morsowania. Nad rzeką Supraśl u zbiegu ulic 

Uroczyste Obchody 456. Rocznicy 
Nadania Praw Miejskich Miastu Wasilków

Dwornej i Kryńskiej w Wasilkowie, we wspól-

nym morsowaniu wzięły udział zimnolubni 

z miejscowości m.in.: Warszawa, Czerwonak, 

Grajewo, Dobrzyniewo Duże, Zambrów, Łom-

ża, Suwałki, Hajnówka, Augustów, Siemiatycze, 

Bielsk Podlaski, Sobótka, Ciechanowiec, Biały-

stok i oczywiście Wasilków.

Zwieńczeniem obchodów była wspaniała in-

scenizacja aktu nadania praw miejskich oraz 

herbu Wasilkowa, która miała miejsce przy 

rondzie przy ul. Białostockiej i Kościelnej. Zgro-

madzeni goście i mieszkańcy byli świadkami 

niecodziennych scen z udziałem dostojnie pre-

zentującej się husarii.

W  dalszej kolejności uczestnicy inscenizacji 

przeszli do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, 

gdzie rozpoczęła się uroczysta gala, podczas 

której burmistrz przywitał przybyłych gości 

i mieszkańców gminy.

W  uroczystości udział między innymi poseł 

na  Sejm RP Paweł Krutul i  Prezydent Stara-

chowic Marek Materek. Życzenia mieszkań-

com przekazał też przewodniczący Rady Po-

wiatu Białostockiego Zenon Żukowski. Byli też 

obecni włodarze: Czerwonaka, Krynek, Czarnej 

Białostockiej i Jasionówki, a także przedstawi-

ciele duchowieństwa, sołtysi, dyrektorzy szkół 

i przedszkoli z gminy Wasilków, przedstawicie-

le służb mundurowych, Rady Seniorów, Rady 

Przedsiębiorczości, Młodzieżowej Rady Gminy 

i oczywiście licznie zgromadzeni mieszkańcy. nagroda dla ks. Bućki
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Podczas uroczystości burmistrz w szczególny 

sposób wyróżnił i uhonorował księdza Romu-

alda Bućko, dziękując mu za wieloletnią pracę 

na rzecz popularyzacji historii Miasta i Gminy 

Wasilków.

Następnie wręczył Nagrody Artystyczne 2022 

pięciu osobom, które poprzez swoją twórczość 

w sposób szczególny przysłużyły się do wzbo-

gacenia artystycznego i kulturalnego oblicza 

Wasilkowa. Po raz pierwszy w historii wasilkow-

skiego samorządu zostały również przyznane 

Nagrody Sportowe.

To jeszcze nie koniec atrakcji. Uczestnicy gali 

z ogromną przyjemnością wysłuchali koncertu 

naszej niezastąpionej Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej w Wasilkowie oraz obejrzeli występ ma-

żoretek STARS.

Wspaniały popis umiejętności tanecznych 

i  wokalnych zaprezentowały również dzieci 

z działającego w szkole Koła Ludowego.

Publiczność niezwykle entuzjastycznie oklaski-

wała popisy młodych artystów.

Na koniec wręczone zostały nagrody w kon-

kursie historycznym zorganizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie.

Dziękujemy:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rab-

czyńskiego w Wasilkowie

– Podlaska Chorągiew Husarska

– Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wasilków

– Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilko-

wie

Źródło i fot: UM.

Laureaci nagrody artystycznej

Laureaci nagrody sportowej

Laureaci nagrody sportowej
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W poniedziałek 21 listopada, obchodzony jest Dzień Pra-

cownika Socjalnego. Został on ustanowiony na mocy 

znowelizowanej Ustawy o  pomocy społecznej z  dnia 14 

czerwca 1996 r. Powyższa decyzja była wyrazem uznania dla 

wszystkich tych, którzy w swojej pracy świadczą profesjonal-

ną pomoc społeczną. Działania, które na co dzień podejmu-

ją pracownicy socjalni wymagają dużej wiedzy, kompetencji 

i zaangażowania. Niezwykle istotne w codziennej pracy osób 

z sektora pomocy społecznej jest również dostrzeganie poje-

dynczego człowieka, jego problemów i potrzeb. To również 

szereg przeróżnych wyzwań i problemów, jakich doświadczają 

pracownicy socjalni.

Z tej okazji Wszystkim pracownikom socjalnym, również tym, 

którzy zakończyli pracę w zawodzie życzymy zdrowia i wszel-

kiej pomyślności składając wyrazy uznania za trud i gotowość 

niesienia pomocy ludziom potrzebującym. 

Redakcja

Dzień Pracownika Socjalnego

W poniedziałek 5 grudnia 2022 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wa-

silkowie odbyło się uroczyste nadanie Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej w Wasilkowie imienia prof. Haliny Krukowskiej. Zainteresowania 

badawcze Pani Profesor obejmują głównie literaturę polskiego i eu-

ropejskiego Romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem twór-

czości Adama Mickiewicza i poetów „szkoły ukraińskiej” i specjalnie 

na tę okazję młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mic-

kiewicza w Białymstoku przygotowała niezwykle piękną część arty-

styczną, nawiązującą do twórczości Patrona szkoły.

Prof. Halina Krukowska – wybitna historyk literatury polskiej okresu ro-

mantyzmu urodziła się 26 września 1937 r. w Wasilkowie, przez całe życie 

tu mieszkała i była związana z tym miastem. W latach dziewięćdziesią-

tych ubiegłego wieku wniosła istotny wkład w odrodzenie się samorzą-

du terytorialnego poprzez utworzenie Komitetu Obywatelskiego i ak-

tywną w nim działalność. Zmarła 28 lipca 2019 r.

Dr hab. Halina Krukowska była pierwszą osobą z białostockiego śro-

dowiska naukowego, która uzyskała stopień doktora habilitowanego 

nauk humanistycznych. W konsekwencji otrzymała również wkrótce ty-

tuł profesora Uniwersytetu w Białymstoku (1995 r.). W latach kolejnych 

kierowała Zakładem Literatury Polskiej. Z Jej inicjatywy powołano, już 

po przekształceniu Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Uniwersytet 

w Białymstoku, niezależny Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, 

którego kierownikiem pozostawała nieprzerwanie do roku 2006. Peł-

niła również funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 

w Białymstoku.

Od 2008 r. była profesorem emerytowanym Uniwersytetu w Białym-

stoku oraz stałym współpracownikiem Katedry Badań Filologicznych 

„Wschód-Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białym-

stoku.

Prof. Halina Krukowska otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersy-

tetu w Białymstoku. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla dorobku nauko-

wego pani profesor jej wkładu w stworzenie białostockiej szkoły badań 

nad literaturą romantyzmu, a także udziału w wychowaniu pokoleń po-

lonistów i badaczy literatury.

Od 2005 roku ośrodek funkcjonuje jako osobna instytucja pod na-

zwą Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie znanym szerzej 

jako MOAK. Siedziba Ośrodka na przestrzeni lat zmieniała miejsce, od po-

czątkowo zajmowanego jednego pomieszczenia w budynku urzędu 

miejskiego, przez pomieszczenia wynajmowane w budynku spółdziel-

ni mieszkaniowej do obecnej siedziby gdzie poza przestrzenią biurową 

do dyspozycji jest również przestrzeń do realizacji działań animacyjnych 

i kulturalnych przy ul. Żurawiej 13.

Na przestrzeni czterech ostatnich lat prowadzone były działania mające 

na celu zwiększenie liczby wydarzeń, warsztatów, spektakli, spotkań au-

torskich, koncertów, zajęć plastycznych, kulinarnych, zajęć ruchowych 

dla dorosłych, zajęć muzycznych i  tanecznych oraz jak najszerszego 

angażowania mieszkańców do aktywnego uczestniczenia i tworzenia 

oferty kulturalnej.

W  codziennej pracy MOAK-u  dostrzegamy coraz większe potrzeby 

mieszkańców, rosnące zainteresowanie aktywnym uczestniczeniem 

w kulturze ale równolegle widzimy, że nasze możliwości lokalowo – 

techniczne nie są wstanie sprostać tym potrzebom oraz naszym planom.

Również Wasilkowski samorząd dostrzega, że potencjał drzemiący w na-

szych mieszkańcach wymaga odpowiednich warunków do rozwoju. 

Zaplecza, przestrzeni i wyposażenia, które będzie pozytywnie wpływać 

na zwiększanie aktywności mieszkańców i Ośrodka Kultury. Wychodząc 

z tego założenia podjęte zostały działania mające na celu opracowanie 

programu funkcjonalno-użytkowego, który określi kierunek do dalszych 

działań projektowo-koncepcyjnych przyszłego Centrum Kultury.

W planowaniu założeń analizowana była diagnoza potrzeb kulturalnych 

mieszkańców Wasilkowa, opracowana przez MOAK w Wasilkowie w ra-

mach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+”, bieżą-

ca oferta ośrodka, kierunki rozwoju oferty kulturalnej na bazie trendów 

w animacji kultury oraz dobre praktyki instytucji realizujących i prowa-

dzących podobne obiekty. Zorganizowany został szereg wizyt studyj-

nych w ośrodkach i centrach kultury: m.in. w Suwałkach, Łapach, Biel-

sku Podlaskim, Toruniu, Markach, gdzie zbierana była wiedza na temat 

najlepszych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych wpływających na  

optymalne wykorzystanie przyszłego obiektu. Równolegle MOAK w Wa-

silkowie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas 

do siebie” nawiązał partnerstwo z kilkunastoma ośrodkami z całej Polski 

– takimi które posiadają obiekty od wielu lat, są świeżo po realizacji oraz 

takie, które są na etapie planowania jak Wasilków.

Wszystkie te działania miały na celu stworzenia punktu wyjścia do przy-

gotowania koncepcji architektonicznej odpowiadającej na potrzeby oraz 

pozwalające na dalszy rozwój kultury w Wasilkowie. Założeniem jest aby 

obiekt był wielofunkcyjny oraz uniwersalny i nie zamykał się na jedną 

działalność, pozwalając na adaptację przestrzeni w zależności od bie-

żących potrzeb. Program funkcjonalno-użytkowy oraz szereg spotkań 

zaowocował stworzeniem koncepcji architektoniczno-budowlanej Wa-

silkowskiego Centrum Kultury opracowanej przez pracownię Jana Kaba-

ca „Arkon” z Białegostoku, która została zaprezentowana w czwartek (8 

grudnia 2022 r.) w ramach obchodów 456. urodzin miasta Wasilkowa, 

podczas  konferencji prasowej w MOAK-u.

Lokalizacja dla Centrum Kultury zaplanowana została w  centralnym 

punkcie Wasilkowa, na tzw. starorzeczu – przestrzeni łączącej najwięk-

sze osiedla Wasilkowa, w bezpośredniej bliskości szkół oraz przedszkoli. 

Bryła budynku z nowoczesnym i dynamicznym kształtem wraz z przewi-

dzianym zagospodarowaniem terenu będzie punktem wyjścia do stwo-

rzenia serca Wasilkowa, w którym będzie mogło tętnić życie kulturalne, 

społeczne oraz rekreacyjne.

W planowanym obiekcie przewidzieliśmy umiejscowienie sal tanecz-

nych, sal ćwiczeniowych, sali multimedialnej, studia nagrań, sali prób or-

kiestry oraz magazynu sprzętu, kawiarni oraz studia kulinarnego, pracow-

ni warsztatowo-technicznej, pracowni plastycznej, magazynu zbiorów, 

sal konferencyjnych, przestrzeni wystawienniczo-animacyjno/koncerto-

wej, zaplecza administracyjnego oraz wielofunkcyjnej sali widowiskowej 

na 255 osób z mobilną widownią i sceną oraz zapleczem koncertowo, 

teatralnym i konferencyjno-targowym.

W celu sprawnego funkcjonowania obiektu zaplanowany został podział 

budynku na strefy z możliwością wyłączania poszczególnych stref, przy 

zachowaniu ciągłości funkcjonowania. Zielone dachy, aranżacja terenu 

wokół oraz bezpośrednie połączenia ze stadionem szkoły podstawo-

wej również będzie tworzyć przestrzeń do organizacji wydarzeń plene-

rowych – wystaw, koncertów, kin, festynów czy potańcówek. Plany są 

ambitne, tak jak nasi mieszkańcy dlatego od momentu zaprezentowania 

opracowanej koncepcji architektoniczno-budowlanej prowadzone będą 

działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z zewnętrz-

nych źródeł na realizację tego projektu.

K AROL ŚWIETLICKI 
DYREK TOR MOAK W WASILKOWIE

Kultura w centrum Wasilkowa

Ośrodek Kultury w Wasilko-
wie funkcjonuje od wielu lat. 
Dla mieszkańców Wasilkowa 
mieszkających w naszej gmi-
nie od kilkudziesięciu lat zna-
ny jest jako GOK, następnie 
jako wydział w strukturach 
urzędu miejskiego, później 
nazwany MOAKTSiR (Miejski 
Ośrodek Animacji Kultury Tu-
rystyki Sportu i Rekreacji). 

Miejska Biblioteka w Wasilkowie 

otrzymała imię!
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W poniedziałek 3 października 2022 r., od-

było się uroczyste otwarcie Przedszkola 

Słonecznego przy ul. Polnej 1/4c w Wasil-

kowie.

Budynek przeszedł przebudowę wraz z  roz-

budową, został dostosowany do  potrzeb 

osób z  niepełnosprawnościami, zyskał pięk-

ną salę widowiskową wraz z niezbędnym wy-

posażeniem. Nowe sale, nowa kuchnia, kory-

tarze i  dobudowane całe skrzydło budynku 

– to wszystko pozwala odpowiedzieć na po-

trzeby mieszkańców w zakresie zapewnienia 

wychowania przedszkolnego. Dzięki tej inwe-

stycji po raz pierwszy od wielu lat wszystkie 

dzieci, które wzięły udział w rekrutacji, zostały 

przyjęte do przedszkola.

Jestem dumny z tego przedsięwzięcia, które 

jest efektem pracy zespołowej i zaangażowa-

nia wielu osób. Dlatego pragnę podziękować 

Paniom Dyrektor, a także wszystkim pracow-

nikom Urzędu Miejskiego, Przedszkola Sło-

necznego, Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i  innych jednostek gminnych, którzy poma-

gali przy realizacji tej inwestycji. Od podjęcia 

decyzji o jego wykonaniu aż do dziś minęło 

blisko 4 lata – to pokazuje, jak wiele pracy trze-

ba było włożyć w pozyskanie dofinansowania, 

wykonanie dokumentacji, czy sam proces bu-

dowy. – mówił Adrian Łuckiewicz – Burmistrz 

Wasilkowa

Budynek przy ul. Polnej został rozbudowany 

o nowe skrzydło usytuowane od strony ul. Łą-

kowej. Powstała w nim m.in. wielofunkcyjna 

sala audiowizualna mieszcząca 200 osób, za-

plecze kuchenne, zespoły szatniowe, sale za-

jęć, sala do ćwiczeń ruchowych, sala kompu-

terowa, liczne pomieszczenia do prowadzenia 

zajęć specjalistycznych, a także pomieszczenia 

gospodarcze i personelu.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 9 mln zł, 

z czego ponad połowę stanowi dofinansowa-

nie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego, jakie Gmina Wasil-

ków pozyskała w ramach projektu pn. „Nowo-

czesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie 

– rozbudowa w ramach projektu zintegrowa-

nego”.

Aktualnie Przedszkole Słoneczne realizuje pro-

jekt z dofinansowaniem z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego, dzięki czemu zapewnione 

zostaną liczne zajęcia rozwojowe dla najmłod-

szych oraz podnoszenie kwalifikacji naszej ka-

dry pedagogicznej.

Źródło i fot.: UM

„Kart w kalendarzu ubyło niemało i lat 10 szybko zleciało.

Lecz jest coś w życiu, co się nie zmienia –

to najpiękniejsze, przedszkolne wspomnienia.”

Już od dekady dokładamy wszelkich starań, aby te przedszkolne wspo-

mnienia naszych podopiecznych były jak najpiękniejsze. „Wesołe Ro-

baczki” to więcej niż zwykła placówka – to miejsce, w którym kierujemy 

się zasadą, że bez miłości, ciepła, zrozumienia i wzajemnego szacunku, 

niemożliwy jest harmonijny oraz wielostronny rozwój dziecka.

Ten niezwykły dzień uczciliśmy w iście imprezowym stylu. Tak bawić się 

potrafią tylko Robaczki! Kolorowe światła, serpentyny, przekąski, balony, 

ścianka zdjęciowa, złoty wystrój – możecie nam wierzyć, sala zrobiła pio-

runujące wrażenie! Moc atrakcji i świetną zabawę zorganizowały nam cu-

downe Panie ze Studia Artystycznego ANIMA. Jak na urodziny przystało, 

nie mogło zabraknąć „szampana” oraz przepięknego, trzypoziomowego 

tortu. Bawiliśmy się świetnie! Długo nie zapomnimy tego dnia.

W imieniu Dyrekcji i całej kadry chcemy złożyć największe podzięko-

wania Wam – naszym wychowankom, absolwentom oraz Rodzicom! 

Dziękujemy za to, że już 10 lat jesteście z nami, codziennie obdarzając 

nas zaufaniem, uśmiechem i dobrym słowem! Żłobek i przedszkole zo-

stały stworzone z myślą o dzieciach i dla dzieci, i to właśnie one powinny 

czuć się w nim dobrze! 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole  
“Wesołe Robaczki”  

w Wasilkowie 
fot. FB Wesołe Robaczki

Jubileusz 10- lecia Przedszkola „Wesołe Robaczki”

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego  
Przedszkola Słonecznego



We wtorek 22 listopada w Szkole Podstawowej 

im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 

miało miejsce wręczenie dyplomów wniosko-

dawcom, których projekty zwyciężyły w tego-

rocznej edycji budżetu obywatelskiego. 

Odbyło się ono podczas próby Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej Wasilków oraz Mażoretek 

„Stars”, których wspólny projekt „Nowe brzmie-

nie i wygląd orkiestry i mażoretek” zdobył naj-

więcej głosów. Orkiestra i  mażoretki nadały 

wspaniałą muzyczno-taneczną oprawę całe-

mu wydarzeniu, a burmistrz Wasilkowa Adrian 

Łuckiewicz pogratulował wszystkim wniosko-

dawcom i podziękował im za zaangażowanie.

W tym roku zostało zgłoszonych rekordowo, aż 

20 projektów – mówił 

Do realizacji zostało skierowanych 10 z nich. 

Cieszy mnie duże zaangażowanie wniosko-

dawców, ale też poparcie mieszkańców. W te-

gorocznej edycji budżetu obywatelskiego za-

głosowało blisko 5,5 tys. osób oddając łącznie 

blisko 14 tys. głosów.

Na wasilkowski budżet obywatelski głosował 

więc w tym roku co trzeci wasilkowianin.

W  dalszej kolejności włodarz podziękował 

Fundacji SocLab – Laboratorium Badań i Dzia-

łań Społecznych, z którą Gmina wdrożyła no-

woczesną platformę CitizenLab pod dome-

ną www.twojwasilkow.pl w ramach projektu 

„e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają moc!”. Po-

przez platformę mieszkańcy mogli w tym roku 

nie tylko głosować na budżet obywatelski, ale 

też zgłaszać pomysły i konsultować je on-line.

Na zakończenie przedstawicielka Fundacji wrę-

czyła specjalne nagrody wnioskodawcom, któ-

rych projekty uzyskały największą liczbę gło-

sów on-line na platformie.

Projekt platformy finansowany jest przez Is-

landię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 

EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele 

– Fundusz Regionalny.

W tegorocznej edycji wasilkowskiego budżetu 

obywatelskiego do realizacji wybrane zostały 

następujące projekty:

PROJEKTY 
OGÓLNOMIEJSKIE 
– 1982 GŁOSÓW: „Nowe brzmienie i  lepszy 

wygląd Wasilkowskiej Orkiestry Dętej i Mażo-

retek STARS” – zakup nowych instrumentów, 

mundurów, obuwia i uzupełnienie części gar-

deroby – 150 000 zł

– 1050 GŁOSÓW: „Mobilny ratownik OSP” – za-

kup lekkiego samochodu ratowniczo -rozpo-

znawczego dla OSP w Wasilkowie do działań 

z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpo-

wodziowego oraz przy budowie stanowisk za-

opatrywania wodnego – 150 000 zł

– 335 GŁOSÓW: „Witamy w Wasilkowie – strefa 

integracji przy Dolinie Cisów”- grill, ławki, sto-

ły do gry w szachy, stojaki na rowery, kosze, 

oświetlenie oraz ścieżka z polbruku – 60 000 zł. 

PROJEKTY SOŁECKIE
– 1080 GŁOSÓW: „Lampy oświetleniowe Dą-

brówki – Os. Dąbrówka” – zakup i montaż lamp 

ulicznych przy drodze łączącej Dąbrówki z mia-

stem Wasilków – 35 000 zł

– 997 GŁOSÓW: „Dzieci naszą przyszłością”- 

świetlica dla dzieci przy OSP Studzianki – miej-

sce spotkań, zabawy, nauki pierwszej pomocy 

i poznanie służby strażaka – 35 000 zł

– 785 GŁOSÓW: „Zakup dla OSP Jurowce uni-

wersalnego narzędzia elektryczno – hydrau-

liczego” zastępującego nożyce, wyważarkę 

drzwi, rozpierak, haligan, łom, podnośnik – 

35 000 zł

– 640 GŁOSÓW: „Aktywnie nad rzeką Czarną” 

– utworzenie trzech stref aktywności nad rze-

ką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Socho-

niach – wyrównanie i uporządkowanie terenu 

– 35 000 zł

– 448 GŁOSÓW: „Plac Zabaw dla każdego” – 

uzupełnienie istniejącego placu zabaw w No-

wodworcach o nowe urządzenia: huśtawki, pia-

skownica, zestawy TRIO i samochód – 35 000 zł

– 316 GŁOSÓW: Modernizacja ścieżki eduka-

cyjnej prowadzącej z Rybnik „Do Rezerwatu 

Krzemianka” – utwardzenie nawierzchni na od-

cinku około 300 m – 35 000 zł

PROJEKTY ZIELONE

– 1868 GŁOSÓW: „Ogród hortiterapeutyczny 

w Wasilkowie” – ogród sensoryczny na placu 

przy plaży miejskiej między ulicami Białostocką 

i E. Plater w Wasilkowie – 30 000 zł. 

Źródło: UM

Szkoła oparta na relacji to szkoła pełna na-

dziei na  lepszą edukację. Podobnie dzieje 

się w Samorządzie. Postawa otwartości i go-

towości do rozmów daje wymierne efekty 

w środowisku lokalnym. Przykładem dobrej 

praktyki jest Gmina Wasilków, która od lat 

współpracuje z niepubliczną oświatą na za-

sadzie partnerstwa i wzajemnego poszano-

wania.

Pierwsze z cyklu spotkań studyjnych z ramie-

nia OZPN odbyło się w Wasilkowie. Do tego 

wyjątkowego miasteczka jak również w swoje 

zacne progi zaprosiły nas Niepubliczny Żłobek 

i Przedszkole „Wesołe Robaczki” w Wasilkowie, 

Przedszkole HAPPY w Wasilkowie oraz Dwuję-

zyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. An-

toniego Bućko w Wasilkowie.

Dyrektorzy tych jednostek w myśl hasła „Myśl 

globalnie działaj lokalnie” chcieli pokazać, że 

współpraca niepublicznych podmiotów z sa-

morządem gminnym jest niezbędna. Mieliśmy 

okazję przyglądać się tym relacjom z  bliska 

i możemy śmiało stwierdzić, że są wyjątkowo 

udane i nastawione na współdziałanie, o któ-

rym podjęliśmy debatę w Miejskiej Bibliotece 

w Wasilkowie.

Z roku na rok zarówno miasto jak i gmina Wa-

silków rośnie liczebnie. Zwiększa się również 

liczba dzieci. Istnieje potrzeba zapewnienia 

miejsc w żłobkach i przedszkolach. Dyrektorzy 

placówek publicznych i niepublicznych wbrew 

powszechnej opinii o konkurencji, odważnie 

przełamują stereotypy i  organizują wspólne 

szkolenia, dzielą się wiedzą, regularnie się spo-

tykają, wspierają, wzmacniają.

W ramach wizyty odwiedziliśmy i przyjrzeli-

śmy się zajęciom z edukacji przez ruch, zaję-

ciom z języka angielskiego, lekcji dwujęzycznej, 

nauce czytania prowadzonej autorską metodą 

„Łowcy Wyrazów”, użyciu TIK w nauczaniu, ta-

blica multimedialna, roboty photon oraz gru-

powych zajęciach logopedycznych z użyciem 

robotów. Odwiedziliśmy także Przedszkole 

„Słoneczne” – jednostkę samorządową, która 

została w minionym roku rozbudowana i no-

wocześnie wyposażona.

Razem możemy więcej – to idea, która jest nam 

bliska i do tego typu działań chcemy zachę-

cać inne środowiska lokalne, podając jako do-

bry przykład gminę Wasilków. Gminę prężnie 

się rozwijającą i mającą wiele do zaoferowania 

mieszkańcom, otwartą na ciekawe inicjatywy 

i innowacyjne rozwiązania. Gminę, którą śmia-

ło można się pochwalić, ponieważ widzimy ją 

jako gotową do zmian, przyjazną oddolnym 

inicjatywom, kreującą lepszą rzeczywistość. 

Uczmy się od Wasilkowa! 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Placówek Niepu‑
blicznych

PODSUMOWANIE TEGOROCZNEJ EDYCJI  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

KONGRES PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH  
Podsumowanie wizyty studyjnej w Wasilkowie
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W sobotę 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Kobiet Wiejskich. Z  tej okazji w  Wasilkowie, w  Centrum Piel-

grzymkowo Turystycznym „Święta Woda” odbyła się konferencja 

pt. „Gmina jest kobietą” z udziałem członkiń kół gospodyń wiej-

skich, przedstawicielek organizacji pozarządowych i grup niefor-

malnych, zorganizowana przez gminę Wasilków przy współpracy 

z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Kobiety w Centrum.

„Na Panie działające w kołach i organizacjach możemy zawsze liczyć. Są 

zawsze gotowe do pomocy przy organizacji wszelkich wydarzeń na te-

renie miasta i gminy Wasilków. A dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy im 

za to podziękować.” – mówiła Zastępczyni Burmistrza Wasilkowa Domi-

nika Jocz-Lenkiewicz, inicjatorka spotkania.

Spotkanie było czasem, kiedy uczestniczki mogły zostawić za  sobą 

wszystkie codzienne problemy i skupić się na sobie i swoim rozwoju.

Podczas konferencji Panie mogły wysłuchać wykładu dr Jolanty Puczel 

o allelopatycznym oddziaływaniu roślin, który cieszył się wielkim po-

wodzeniem i wywołał ciekawą dyskusję. Wśród innych poruszonych te-

matów znalazły się również: holistyczne podejście do człowieka i dba-

nie o zdrowie (opowiedziały o tym p. Magdalena Sacharewicz-Kieda 

i p. Iwona Sylwester-Wróblewska), pojęcie asertywności (warsztaty pro-

wadziła p. Edyta Krajewska) oraz problematyka profilaktyki raka piersi 

(to zagadnienie omówiła p. Agata Kozioł, ambasadorka BreastFit). Warto 

wspomnieć, że 15 października jest również Europejskim Dniem Walki 

z Rakiem Piersi, dlatego zgłębianie wiedzy na temat profilaktyki raka pier-

si miał tego dnia szczególne znaczenie.

Źródło: UM

Gmina jest Kobietą  
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich w Wasilkowie

W sobotę 3 grudnia w Wasilkowie obchodzony był Międzynarodo-

wy Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Te wyjątkowe wydarzenie zorganizowane zostało przez członków i wo-

lontariuszy stowarzyszenia Kreatywny Wasilków w sali widowiskowej 

w Przedszkolu Słonecznym.

Działalność stowarzyszenia Kreatywny Wasilków jak również zorganizo-

wane wydarzenie mają na celu wspieranie, aktywizowanie oraz integra-

cję społeczną osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta i gminy 

Wasilków. Jednym z najważniejszych przesłań spotkania jest abyśmy nie 

tylko w ten jeden, międzynarodowy dzień, zwracali uwagę na Ich potrze-

by, a dostrzegali je codziennie oraz tworzyli warunki do rozwijania pasji, 

dostępu do aktywności i możliwości bycia z innymi. By mogli się czuć 

częścią naszej społeczności oraz uczestniczyć w jej życiu społecznym, 

zawodowym i kulturalnym.

Podczas wydarzenia przedstawione zostały sylwetki przyjaciół – jak 

członkowie Stowarzyszenia nazywają i traktują swoich podopiecznych, 

od których i dla których zaczęła się działalność Stowarzyszenia i trwa 

od ponad pięciu lat.

Podczas uroczystości miały miejsce również występy artystyczne, kon-

kurs wiedzy o Wasilkowie, podziękowanie dla osób wspierających ini-

cjatywy oraz prezentacja kalendarza cegiełka na 2023 rok, z którego do-

chód ze sprzedaży przeznaczony będzie na pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kalendarz do nabycia jest sta-

cjonarnie w Wasilkowie:

 Sklep Medyczno-Rehabilitacyjny VAMED ul. Błękitna 30

 Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie przy ul. Żurawia 13

Sklep Efekt przy ul. Czysta 2

 Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie przy ul. Białostocka 19

PHU MALENA sklep 

z  chemią (obok pie-

karni Okruszek) 

ul. Krucza 6 lokal che-

mią w Białymstoku:

 Kuchnia Vikinga – 

Catering dietetyczny 

przy ul.  Zwycięstwa 

10 i  ul.  Kawaleryjska 

4/2 oraz za pośrednic-

twem profilu Stowa-

rzyszenia Kreatywny 

Wasilków na  portalu 

Facebook.

Redakcja 
fot. A. Waszkiewicz

Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnością w Wasilkowie
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II Wasilkowski Dzień Seniora
Dzień Seniora przeszedł pięknie do historii i pozostał, mam nadzieję, w dobrych wspomnieniach 
wszystkich uczestników święta srebrnej społeczności Wasilkowa i Gminy.

W naszej Gminie dużą wagę przywiązuje się do aktywności spo-

łecznej seniorów. Działa Rada Seniorów Gminy Wasilków, która 

dąży do zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy naszej 

społeczności lokalnej, a swoje działania ukierunkowuje na zaspokajanie 

potrzeb osób starszych oraz pobudzanie ich aktywności.

Żeby o tym powiedzieć, żeby choć na chwilę wyrwać Seniorki Senio-

rów z szarej rzeczywistości Rada Seniorów Gminy Wasilków przy ogrom-

nym wsparciu Burmistrza Adriana Łuckiewicza, Dyrekcji i Pracowników 

Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie oraz Dyrekcji Szkoły 

Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta, zorganizowała 26 listopada 

2022 r. II Wasilkowski Dzień Seniora.

Były przemówienia pana Burmistrza, przedstawicielek Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku, przedstawicielki Młodzieżowej Rady Gminy i przewodni-

czacej Rady Seniorów. Były,,tańce, hulanki, swawole’’, do których zachęcał 

zespół Maestro prowadzony przez Piotra Czarneckiego. Był uroczysty 

„Polonez” otwierający uroczystość, a później „Cza-Cza” w wykonaniu 

grupy Aktywni 50+, a wszystko to pod okiem pani Amandy Kruk – Ga-

wędzkiej. Były różne piosenki dla seniorów i o seniorach śpiewane przez 

Chór Wasilkowianie, zespoły ludowe Dąbrówka z Dąbrówek, Malwianki 

ze Studzianek oraz grupę Aktywni 50+. Był wiersz w wykonaniu Jadwigi 

Barcewicz i była,,Druga, całkiem nowa opowiastka o Radzie Seniorów 

z Wasilkowa’’ Anny Biegańskiej. Był rytmiczny pokaz gimnastyczny grupy 

seniorek, której ton nadawała instruktorka zajęć gimnastycznych Edyta 

Pikutin z Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

Kto tylko chciał i skorzystał z zaproszenia Rady Seniorów, mógł potań-

czyć, spotkać się z innymi w miłej rozmowie, zrobić pamiątkowe,,,arty-

styczne’’ zdjęcie w fotobudce, a kto się zmęczył zabawą, mógł swoje siły 

wzmocnić pijąc kawę, herbatę, soki i posilić się witaminami z bogatego 

zestawu owoców i słodkości. Miłą niespodzianką, już na pożegnanie, były 

upominki od Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

Dziękujemy, że jesteście, że byliście z nami.

Korzystając z okazji życzymy Wam Kochani, by te Święta Bożego Naro-

dzenia były dla Was zdrowe, pełne rodzinnego ciepła, nadziei i spokoju. 

Wspaniałych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2023!

 Anna Biegańska
 Rada Seniorów Gminy Wasilków

W  czwartek 15 września w  Szkole Podstawowej nr 1 
im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie odbyły się 
wybory do II kadencji Rady Seniorów Gminy Wasilków.

Na licznie zgromadzonych seniorów, którzy przybyli, aby oddać 
głos na swoich kandydatów czekał występ działającego w szko-
le Koła Ludowego. Publiczność entuzjastycznie przyjęła popisy 
młodych artystów i w radosnej atmosferze przystąpiła do wy-
borów Rady Seniorów na kadencję 2022–2026.

Rada wybierana jest spośród osób dojrzałych, które ukończy-
ły 60. rok życia oraz w tym z przedstawicieli podmiotów dzia-
łających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytet 
Trzeciego Wieku na terenie Gminy Wasilków. W toku przepro-
wadzonych wyborów został wybrany następujący skład Rady 
Seniorów Gminy Wasilków w kadencji 2022–2026 (w kolejności 
alfabetycznej): Wiesław Ankiewicz, Anna Biegańska, Irena Go-
dlewska, Jerzy Kędzierewicz, Danuta Teresa Poczobut, Krystyna 
Sakowicz, Helena Sawicka, Grażyna Szczesiul, Teresa Wytwer.

W piątek 14 października w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie mia-
ła miejsce pierwsza sesja drugiej kadencji Rady Seniorów, pod-
czas której odbyły się wybory nowego przewodniczącego oraz 
jego zastępcy. Nową Przewodniczącą jednogłośnie została Anna 
Biegańska, a na zastępcę został wybrany Jerzy Kędzierewicz.

Źródło: UM

Wybory II kadencji Rady Seniorów Gminy Wasilków

Drodzy Seniorzy
Święta Bożego narodzenia

To czas wyjątkowy niosący dobro i nadzieję.
Proszę przyjąć na ten szczególny czas

Serdecznie życzenia, zdrowia, spełnienia marzeń,
dużo uśmiechu, siły, wytrwałości i wielu miłych

chwil spędzonych w gronie rodziny, oraz wszelkiej
pomyślności w każdym dniu Nowego Roku 2023

życzy

Stowarzyszenie Uniwersytet lll Wieku
i Klub Seniora w Wasilkowie
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Obecny rok szkolny jest drugim etapem 

międzynarodowego projektu Erasmus+ 

realizowanego w  Szkole Podstawowej 

im.  Króla Zygmunta Augusta w  Wasil-

kowie. Głównym celem współpracy jest 

rozwój umiejętności posługiwania się ję-

zykiem angielskim dzięki innowacyjnym 

metodom wypracowanym przez uczniów 

i nauczycieli. Istotne jest także poznanie 

kultury krajów partnerskich, pozyskanie 

nowych umiejętności z zakresu technologii 

komputerowej i informatycznej oraz pod-

niesienie poziomu motywacji do nauki.

Tytuł projektu to: “Share, explore, enrich. SEE for 

better life” (tłum. “Dziel się, poznawaj, wzboga-

caj, aby lepiej żyć”). Poznając okolice, w której 

mieszkają, uczniowie odkrywają jej historię, tra-

dycje, walory przyrodnicze, tworzą filmy, albu-

my i prezentacje, którymi dzielą się ze swoimi 

rówieśnikami z zagranicy.

W dn. 21–25 marca 2022 r. w Chorwacji odbyło 

się pierwsze spotkanie partnerów. Po roku reali-

zacji projektu online nadszedł moment, w któ-

rym wreszcie uczniowie i nauczyciele z pięciu 

krajów (Polska, Chorwacja, Turcja, Łotwa i Wło-

chy) spotkali się, by na żywo odkrywać okolice 

Szkoły Podstawowej Srdoci w Rijece: min. lo-

kalne muzea, Opatiję, Park Narodowy Plitwic-

kich Jezior. Nasz projekt będzie trwał jeszcze 

do sierpnia 2023 roku. Przed uczestnikami pro-

gramu cztery spotkania na żywo i wiele online.

Począwszy od 26 września, przez dwa tygo-

dnie uczniowie naszej szkoły z  klas 7–8 re-

zydowali naszych zagranicznych gości. Był 

to czas nauki, rozmów, poznawania nowych 

kultur, rozwoju umiejętności językowych i na-

bywania wielu cennych nowych doświadczeń, 

dzięki czemu zbudowaliśmy prawdziwe, przy-

jacielskie relacje. Jak nigdy wcześniej szczerze 

doceniliśmy możliwość nauki i zabawy w bez-

piecznych warunkach. Realizacja tego typu 

projektów współpracy szkół z różnych krajów 

ma ogromny wpływ na budowanie postawy 

tolerancji i otwartości, ciekawości świata i in-

nych ludzi. Dzielimy się tym co mamy: naszą 

kulturą, zwyczajami, codziennym życiem, przez 

co wszyscy stajemy się bogatsi.

„To  są nasze główne cele, które pozwalają 

nam rozwijać się i wzbogacać siebie – mówi-

ła Agnieszka Kruszewska nauczycielka języka 

angielskiego, opiekun projektu Erasmus+ -Na-

uka języka angielskiego w takich warunkach 

jest niezwykle skuteczna i przyjemna. Nasze 

spotkanie jest pod hasłem „Feel the multicul-

tural spirit”, dlatego też oprócz pracy w szkole 

poznawaliśmy ciekawe wielokulturowe miej-

sca w Wasilkowie i na Podlasiu”.

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Króla 
Zygmunta Augusta w Wasilkowie

UCZNIOWIE SZKOŁY Z ERASMUSEM+ 
W CHORWACJI

„Strangers are friends waiting to happen”.

We wtorek 18 października odbyło się oficjalne przekazanie harcer-

kom z naszej gminy kluczy do nowej harcówki. Harcerki od teraz 

będą mogły w bezpiecznych i komfortowych warunkach realizować 

swoje działania oraz służbę w duchu harcerskiej idei. Świeżo wyremon-

towany obiekt znajduje się przy ul. Białostockiej 32A.

Obie drużyny oraz społeczność zbudowana wokół harcerskiej idei są 

obecne podczas miejskich uroczystości patriotycznych, wspierają i or-

ganizują akcje charytatywne, na swoich spotkaniach przekazują ważne 

wartości ze służbą drugiemu człowiekowi na czele, nawiązują przyjaźnie, 

uczestniczą w obozach, biwakach, wędrówkach i przez cały rok pracują 

z młodzieżą i lokalną społecznością. Ruch harcerski to wychowanie w du-

chu samodzielności, zaradności, odpowiedzialności.

Był czas, kiedy rolę harcówki pełniły pomieszczenia w piwnicy przed-

szkola przy ul. Polnej, jednak względy techniczne i bezpieczeństwa nie 

pozwalały na dalsze spotykanie się harcerek w tej lokalizacji. W ostatnim 

czasie, funkcję przejściowej harówki przy wsparciu MOAK- u pełniły po-

mieszczenia  w siedzibie przy ul. Nadrzecznej w budynku Spółdzielni 

Mieszkaniowej, a następnie zbiórki odbywały się w Miejskim Ośrodku 

Animacji Kultury przy ul. Żurawiej 13 w Wasilkowie.

Z inicjatywy Adriana Łuckiewicza Burmistrza Wasilkowa przy wsparciu 

harcerek, ich rodziców i osób współpracujących złożona została propo-

zycja do Rady Miejskiej, aby zagospodarować budynek przy Białostockiej 

32a na potrzeby utworzenia harcówki (to budynek obok starej poczty 

w głębi działki). –Konsekwencja i stanowczość harcerek przekonała radnych 

i dziś możemy się cieszyć, że w końcu mają swoje miejsce – mówił Burmistrz

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego 

miejsca, a w szczególności pracownikom Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej – którzy z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem do-

prowadzili budynek do stanu, w którym harcerki czują się jak w domu 

– bezpiecznie i komfortowo. Liczymy, że ruch harcerski będzie kwitł 

w Wasilkowie przez kolejne lata i ciągle się rozwijał. I że upragniona har-

cówka temu posłuży.

Redakcja

W nowej harcówce  
już tętni harcerskie życie

W Wasilkowie od ponad 25 lat prężnie działa I Podlaska Drużyna Harcerek „Convivera” im. św. 
Franciszka z Asyżu, a także od 8 lat 11 Podlaska Gromada Zuchowa „Andromeda”.
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NASZA GMINA NA 2. MIEJSCU 
W RANKINGU GMIN WOJ. 

PODLASKIEGO
Nasza Gmina zajęła 2. miejsce w Rankingu Gmin 

Województwa Podlaskiego, w  kategorii Gminy 

Miejsko – Wiejskie.

To  już druga edycja rankingu będącego inicjatywą 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Staty-

stycznego w Białymstoku. Ocenianych było 115 gmin – 

wszystkie podlaskie gminy poza miastami na prawach 

powiatu, czyli Białymstokiem, Łomżą i Suwałkami.

Ostatecznie wyróżnione zostały gminy przodujące pod 

względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

najlepszych praktyk jakie stosują.

Zawsze podkreślam, że każda odebrana przeze mnie 

nagroda i wyróżnienie jest w dużej mierze dzięki Wam 

– Mieszkańcom. Dziękuję za  Wasze zaangażowanie 

w rozwój gminy i gratuluję serdecznie! – powiedział 

Burmistrz Wasilkowa.

Źródło: UM

Funkcjonujący od lipca 1942 r. do listo-

pada 1943 r. niemiecki obóz był jednym 

z większych ośrodków zagłady. Zgodnie 

z szacunkami IPN zginęło w nim ok. 850 tys. Ży-

dów, w tym ok. 800 tys. Żydów polskich oraz 

1500 Żydów z Wasilkowa. 2 listopada 1942 r. 

Niemcy wywieźli co trzeciego mieszkańca Wa-

silkowa, po czym w połowie listopada zgładzili 

ich w Treblince (nieznana jest dokładna data).

W  uroczystościach wzięli udział: burmistrz 

Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, prof. Artur Mar-

kowski – wasilkowianin i wybitny historyk Uni-

wersytetu Warszawskiego, dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Wasilkowie Elżbieta Ki-

sło, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wasil-

kowskiej Antoni Pełkowski, historyk i dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr. 20 w Białymstoku Ma-

riusz Sokołowski, dr Weronika Romaniuk, dy-

rekcja, nauczyciele i uczniowie wasilkowskich 

szkół, a także mieszkańcy Wasilkowa. Wznio-

słą i poetycką oprawę spotkaniu nadał Dariusz 

Szada – Borzyszkowski. Gościem szczególnym 

była Maya Hadad, która przyleciała na uroczy-

stość z Izraela, a której rodzina pochodzi z Wa-

silkowa. Spotkanie rozpoczął burmistrz Wasil-

kowa Adrian Łuckiewicz.

Jest to upamiętnienie historii Miasta i Gminy 

Wasilków – mówił – 80 lat temu 1/3 Mieszkań-

ców Wasilkowa zginęła w Treblince, w prawdzi-

wej fabryce śmierci. Dzisiaj mamy okazję, aby 

okazać tym Mieszkańcom pamięć i szacunek. 

Trzeba pamiętać o  naszej historii, która jest 

tak ważna, która kształtuje naszą tożsamość, 

to kim jesteśmy.

W dalszej kolejności głos zabrał Prof. Artur Mar-

kowski, który przypomniał, w jakich okoliczno-

ściach mieszkańcy Wasilkowa 80 lat temu udali 

się w ostatnią swoją podróż.

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy – mówił – 

po raz pierwszy tutaj, na  jedynym ocalałym 

żydowskim cmentarzu w  Wasilkowie, jest 

z nami Maya – potomkini naszych Wasilkow-

skich Żydów. Ale to  koniec dobrych wiado-

mości.... Co  oznacza słowo zagłada Żydów? 

Po zajęciu Wasilkowa przez wojska niemieckie, 

Niemcy założyli getto. Na niewielkim obszarze 

stłoczono tych, którzy mieli zginąć. W jednym 

domu mieszkało po czterdzieści kilka osób. 2 

listopada 1942 r. wokół ulicy Białostockiej i Woj-

tachowskiej ustawiono furmanki. Rano Żydzi 

zostali załadowani na te furmanki i wywiezieni 

do obozu przejściowego w Białymstoku. Nikt 

im nie mówił, że jadą na śmierć. Prawdopodob-

nie stamtąd zostali wywiezieni w bydlęcych 

wagonach do Treblinki. Pośród lasów Niemcy 

zbudowali fabrykę śmierci…

… Po co tu jesteśmy? Mieszkańcy, którzy zgi-

nęli nie mają swoich krewnych. Oni wszyscy 

zginęli w Treblince. Krewni Mayi ginęli tylko dla-

tego, że byli Żydami...

Demokracja nie była nam dana na zawsze. Bez-

pieczeństwo – parafrazując – również. Nikt nie 

zagwarantuje, że nie dojdzie do tak tragicznych 

wydarzeń ponownie. Tylko my sami jesteśmy 

w stanie to sobie gwarantować, właśnie dba-

jąc o tą pamięć. Wiecie już do czego dopro-

wadzają takie tragiczne wydarzenia i  niena-

wiść”. Profesor zwrócił się do zgromadzonych 

uczniów: „Po to tu jesteście, żeby zobaczyć, że 

tak po prostu trzeba, a nie tylko wypada.

W dalszej kolejności głos zabrała Maya Hadad:

To miejsce upamiętnia tych, którzy nie mają 

swojego grobu, o  których nie wiemy gdzie 

znajdują się ich ciała. Bardzo ważne jest dla 

mnie, że młode pokolenie poznaje historię 

Żydów wasilkowskich. Dla mnie najcenniejsze 

jest braterstwo między narodami. Nieważne ja-

kie jest pochodzenie, religia czy narodowość. 

Dziękuję Wam bardzo za obecność tutaj.

W symboliczną rocznicę śmierci Żydów Wasil-

kowskich zostały odczytane nazwiska rodzin 

żydowskich mieszkających przed wojną w Wa-

silkowie.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Miej-

ską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie oraz To-

warzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej.

Źródło: UM

W tym roku mija 80 lat  
od zagłady Żydów z Wasilkowa w Treblince

W środę 16 listopada na cmentarzu żydowskim przy ul. Słowackiego w Wasilkowie odbyła się uro-
czystość upamiętniająca mieszkańców Wasilkowa zamordowanych w obozie zagłady Treblinka 
w listopadzie 1942 r.

„Gmina Wasilków dla Młodych!” Jeśli 

mieszkasz w Gminie Wasilków i masz 12–

18 lat, to ten projekt jest dla Ciebie! Mło-

dzieżowa Rada chce oprzeć swoje działa-

nia o dobrze poznane potrzeby młodych 

z miasta Wasilkowa i wszystkich sołectw, 

stąd pomysł na spotkanie, podczas które-

go została zdefiniowana diagnoza potrzeb 

w oparciu o doświadczenia i obserwacje 

wśród rówieśników. Spotkanie odbyło 

się w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury 

w Wasilkowie.

Diagnoza problemów wśród młodzieży z na-

szej gminy będzie realizowana w szkołach i śro-

dowisku młodych mieszkańców jak również on 

– line przy pomocy platformy twojwasilkow.pl. 

Działania Młodzieżowej Rady Gminy Wasilków 

prowadzone są przy współpracy z Fundacją 

Soc-Lab – Laboratorium Badań i Działań Spo-

łecznych. 

Link do platformy gdzie każdy młody miesz-

kaniec naszej gminy może wypełnić ankietę: 

twojwasilkow.pl

Po zbadaniu problemów, zostanie przygoto-

wana lista potrzeb, a następnie odbędzie się 

głosowanie. Wybrane zostaną te  potrzeby, 

które są najważniejsze, a Młodzieżowa Rada 

Gminy na podstawie Waszych opinii podej-

mie działania. 

Projekt „E-demokracja. Mieszkańcy mają moc!” 

sfinansowano przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program 

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Źródło: UM

Młodzieżowa Rada Miejska  
bada potrzeby młodzieży z Gminy Wasilków
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W ramach inwestycji poza zbudowaniem drogi asfaltowej zostały 

wykonane również chodniki, kanalizacja deszczowa oraz przebudo-

wa elementów istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. W celu popra-

wy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Błękitnej i ul. Piasta zostało 

wykonane wyniesienie wymuszające na kierowcach zmniejszenie 

prędkości.

Koszt inwestycji wyniósł 3,188 mln zł z czego również 50% pochodziło 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: UM

Przebudowa z rozbudową drogi 
powiatowej pomiędzy Wólką 

a Katrynką
We środę 23 listopada odbył się oficjalny odbiór przebudowy wraz z roz-

budową drogi powiatowej nr 1419B pomiędzy Wólką a Katrynką.

W ramach tej inwestycji Powiatu Białostockiego przebudowana zosta-

ła droga o nawierzchni asfaltowej, a także dokonano rozbiórki starego 

mostu na rzece Czarnej, w miejsce którego powstał nowy o zwiększo-

nej nośności.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3,885 mln zł z czego:

– ok. 1,87 mln zł – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

– ok. 1 mln zł – ze środków własnych Powiatu Białostockiego

– ok. 1 mln zł – pomoc finansowa Gminy Wasilków

Żródło: UM

Przebudowa ul. Błękitnej  
na odcinku od ul. Jurowieckiej do ul. Grzybowej

W piątek 28 października 2022 r., Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuc-

kiewicz podpisał z Jaroslavem Rojko – Burmistrzem Mostów Wiel-

kich z Ukrainy – umowę o współpracy, potwierdzając tym wolę 

stałego partnerstwa w dziedzinach m.in. kultury, sportu, oświaty, 

rozwoju przedsiębiorczości.

Celem nawiązania współpracy gmin jest wspólne wnioskowanie o dofi-

nansowania zewnętrzne na realizację projektów transgranicznych w ra-

mach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021–2027. 

Mosty Wielkie to miasto położone w obwodzie lwowskim w rejonie czer-

wonogrodzkim, liczące ok. 7 tys. mieszkańców. Prawa miejskie otrzy-

mały w 1549 roku od Zygmunta Augusta i przez wiele lat nosiły nazwę 

Augustów.

W skład ukraińskiej delegacji obok Burmistrza weszli również prof. Zenon 

Siryk z Politechniki Lwowskiej oraz przedstawicielki Urzędu Miejskiego 

w Mostach Wielkich.

Delegacja odwiedziła u nas m.in. zmodernizowane Przedszkole „Sło-

neczne”, Szkołę Podstawową im. Zygmunta Augusta, stadion wraz z kor-

tami, świetlicę oraz remizę OSP Jurowce, a także Podlaskie Muzeum Kul-

tury Ludowej. Goście zwiedzili również tereny rekreacyjne przy rzece 

Supraśl, ponieważ w ramach funduszy transgranicznych planujemy zło-

żyć projekt na zagospodarowanie nabrzeża rzeki.

Źródło: UM

Międzynarodowa umowa o współpracy

Nowa droga w Osowiczach
We wtorek 4 października odbył się od-
biór techniczny inwestycji pn. Przebu-
dowa z rozbudową drogi powiatowej 
Nr 1394 B droga nr 8 – Sielachowskie 
– Osowicze – Etap II.

W 2020 roku wykonany został I etap – od-
cinek od drogi krajowej nr 8 przez wieś 
Sielachowskie do początkowych nume-
rów wsi Osowicze.

W  2022 roku wykonano drugi odcinek 
przez wieś Osowicze, dzięki czemu so-
łectwo zyskało nową drogę i dziś można 
komfortowo przejechać przez obie wsie 
nową nawierzchnią asfaltową. Mieszkań-
cy czekali na inwestycję przez wiele lat.

Przebudowa drogi kosztowała ponad 
3 mln zł, z czego 50% wartości stanowi 
wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg, zaś pozostałe 50% zostało sfinan-
sowane z budżetu powiatu białostockie-
go oraz budżetu gminy Wasilków.

Źródło: UM
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Zakończenie Letniej Ligi 
Deblowej Tenisa Ziemnego

W październiku br., odbyła się ostatnia runda 

Letniej Ligi Deblowej w Wasilkowie. Tenisowe 

duety rywalizowały ze sobą od maja na no-

wych kortach przy ul. Supraślskiej w Wasilko-

wie. Korty posiadają nowoczesną nawierzchnię 

oraz sztuczne oświetlenie pozwalające na grę 

po zachodzie słońca.

Zmaganiom towarzyszyły wielkie emocje 

do samego końca. Zwycięzcą ligi została para: 

Piotr Rusiłowicz i Zdzisław Mozolewski. Super 

Puchar Ligi zwyciężyła para Daniel Głowacki 

i Piotr Rusiłowicz. Wręczenia nagród dokonała 

Wiceburmistrz Wasilkowa Dominika Jocz- Len-

kiewicz.

Opiekunem kortów jest Tomasz Łaciński – tre-

ner tenisa z wieloletnim doświadczeniem. Ser-

decznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy 

dalszych sukcesów!

Źródło: UM

Sołectwo Dąbrówki dzięki pozyskanym środ-

kom zewnętrznym z budżetu województwa 

podlaskiego w ramach „Programu Odnowy 

Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatyw-

na wieś” poprawiła jakość użytkowanych po-

mieszczeń świetlicy wiejskiej.

Dzięki otrzymanej dotacji zostały wyremon-

towane pomieszczenia: kuchnia, łazienka, 

korytarz, sala komputerowa. Dodatkowo, 

do świetlicy został zakupiony stół bilardowy 

z wyposażeniem. Odremontowana świetlica 

niewątpliwie posłuży integracji społeczności 

wiejskiej oraz wpłynie korzystnie na aktywiza-

cję lokalnej społeczności.

Potrzeby sołectwa zostały zgłoszone przez Pa-

nią Sołtys Tamarę Tyszkiewicz-Winogrodzką.

Koszt całkowity zadania wyniósł 60 193,42 zł. 

Dofinansowanie wyniesie 50% wartości kosz-

tów kwalifikowalnych zgłoszonych przedsię-

wzięć, czyli 25 000 zł.

W  latach 2019, 2020, 2021 z  dofinansowań 

w ramach programu skorzystały: Studzianki, 

Nowodworce, Sochonie, Wólka Poduchowna 

– Wólka Przedmieście, Rybniki, Jurowce, Osowi-

cze-Sielachowskie, Woroszyły oraz Dąbrówki.

W sobotę 3 grudnia 2022 r. miało miejsce ofi-

cjalne otwarcie świetlicy po remoncie, w ra-

mach którego odbył się turniej bilardowy oraz 

warsztaty. 

Źródło: UM

Świetlica w Dąbrówkach  
po gruntownym remoncie

NA TERENIE NASZEJ GMINY 
POWSTAJE NOWA  

ŚWIETLICA WIEJSKA

W  Osowiczach powstaje nowa świetlica wiejska, 
która pozwoli mieszkańcom brać udział w zajęciach 
społecznych, kulturalnych i sportowych. 

Inwestycja ma zostać ukończona do 31 sierpnia 2023 
roku. Koszt jej realizacji wynosi 3,473 mln zł,z czego 
2,7 mln zł zostanie dofinansowane z Rządowego Pro-
gramu Rozwoju Inwestycji Strategicznych – Polski 
Ład.

Źródło: UM

Dzieci byłych pracowników PGR 
z gminy Wasilków otrzymają nie-
bawem komputery w ramach rzą-
dowego programu finansowane-
go ze środków UE „Granty PPGR 
– wsparcie dzieci z rodzin popege-
erowskich w rozwoju cyfrowym”.

Cały sprzęt został przyjęty w  Urzędzie Miejskim 
w Wasilkowie, skąd zostanie rozdysponowany ro-
dzinom, które w ubiegłym roku złożyły stosowny 
wniosek.

W  gminie Wasilków sprzęt otrzyma 42 uczniów, 
którzy są członkami rodziny osoby, która pracowała 
niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsię-
biorstwie gospodarki rolnej, jak również mieszkała 
w miejscowości objętej PPGR.

Zostanie im przekazanych łącznie:

33 laptopów, 9 komputerów, 9 monitorów, 9 klawia-
tur, 42 myszki i 42 pakiety oprogramowania Office 

Na zakup sprzętu komputerowego została wydat-
kowana kwota 140  925 zł. Projekt sfinansowano 
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach reakcji na pandemię 
COVID-19

Źródło: UM

RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU CYFROWEGO
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Na sesji Rady Miejskiej we czwartek 27 października, Zastępczyni 

Burmistrza Dominika Jocz – Lenkiewicz złożyła wyrazy uznania 

wyjątkowym i zasłużonym dla Wasilkowa osobom.

Gratulacje z okazji Jubileuszu 30-lecia otrzymali z rąk Wiceburmistrz Za-

rząd i Pracownicy Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. Zastęp-

czyni Burmistrza podziękowała za partnerstwo i owocną współpracę, 

wręczając pamiątkowy grawerton na ręce Prezesa Oddziału PTTK – Pana 

Dariusza Kużelewskiego.

W dalszej kolejności Wiceburmistrz pogratulowała zdobycia mistrzow-

skich tytułów trójce zawodników Koła PZW w Wasilkowie: Kamili Stankie-

wicz, Julianowi Klimiuk oraz Gabrielowi Mućko. Kamila została Mistrzy-

nią Świata i Polski w wędkarstwie rzutowym w pięcioboju. Niestety nie 

mogła dzisiaj stawić się osobiście. Julian zdobył tytuł Wicemistrza Polski 

w kategorii kadet, a Gabriel – II Wicemistrza Polski w tej samej kategorii. 

Nasi wspaniali zawodnicy wywalczyli te tytuły podczas Mistrzostw Świa-

ta Seniorów w Casting Sporcie w Tallinie oraz 69. Międzynarodowych In-

dywidualnych Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Rzutowym w Bychowie.

Zastępczyni Burmistrza w szczególny sposób wyróżniła trenera Koła 

PZW w Wasilkowie Pana Wojciecha Bogusłowicza, dzięki którego pra-

cy i zaangażowaniu trójka naszych wspaniałych zawodników odniosła 

tak ogromny sukces. „Wojciech Bogusłowicz ponad 40 lat życia poświę-

cił pracy społecznej w Kole PZW Wasilków – mówiła Wiceburmistrz – 

W to co robi wkłada całe serce i efekt jest taki, że wychował Mistrzów 

Świata i Polski – zawodników, którzy osiągają ogromne sukcesy w węd-

karstwie rzutowym. Dziękuję za promocję Wasilkowa poprzez sport”.

Ale to nie koniec wyróżnień! Pan Wojciech Bogusłowicz również podzię-

kował za wsparcie i współpracę, wręczając na ręce Pani Wiceburmistrz 

medal przyznany uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku Adria-

nowi Łuckiewiczowi – Burmistrzowi Wasilkowa „za zasługi w rozwoju 

wędkarstwa okręgu PZW w Białymstoku”.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Źródło: UM

Nasza drużyna Kyokushin Team Wasilków daje nam nie lada 

powody do dumy. Podczas ostatnich zawodów 2 paździer-

nika 2022 roku w Lidze Karate Kontaktowego w Chrząsto-

wicach k. Opola zdobyli 10 medali w tym 4 złote, 3 srebrne 

i 3 brązowe.

Kontynuując dobrą passę 19 listopada 2022 r., na 6th I.K.O Mat-

sushima Polish Open Kyokushin Tournament, który odbył się 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego 

w Wasilkowie, pod Honorowym patronatem Burmistrza Wa-

silkowa Kyokushin Team Wasilków zdobył 22 medale w tym 5 

złotych, 7 srebrnych i 10 brązowych klasyfikując się drużynowo 

na 1 miejscu. Najlepszą zawodniczką turnieju została Karoli-

na Kijas startująca w dwóch kategoriach wagowych 30 i 35 kg 

zdobywając w każdej z nich złoto.

Gospodarz wydarzenia – Klub Kyokushin – prowadzony przez 

trenera Mirosława Jurowczyka, gościł 150 zawodników z Polski, 

Ukrainy, Estonii, Łotwy i Białorusi. Łącznie gości zza granicy było 

65 w tym 30 Medalistów Europy w karate.

Gratulujemy imponujących wyników i życzymy dalszych suk-

cesów.

Redakcja 
fot. FB Kyokushin Team Wasilków

W październiku w Studziankach odbył się Piknik modelarski groma-

dzący trzy pokolenia wielbicieli latawców i modelarstwa. Imprezie 

towarzyszył Konkurs Latawców.

Uczestnicy pikniku mogli pobawić się profesjonalnymi modelami ręcz-

nie sterowanych samolotów. Podmuchy wiatru pozwoliły na wspaniałą 

zabawę latawcami.

Zastępca Burmistrza Wasilkowa, Dominika Jocz-Lenkiewicz wręczała na-

grody uczestnikom konkursu wraz z Arnoldem Maculewiczem, pomy-

słodawcą imprezy. Organizatorem wydarzenia było Podlaskie Centrum 

Modelarskie oraz Fundacja Marszałkowska.

Zdjęcia: Lotnisko Studzianki oraz Valentyna Klepacka

Źródło: UM

Kyokushin Team Wasilków  
po raz kolejny na podium

Piknik modelarski w Studziankach

Sukcesy Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Wasilkowie



Od sierpnia do listopada Wasilków był nieofi-

cjalną teatralną stolicą regionu. Przez 3 mie-

siące można było zobaczyć 8 spektakli w wy-

konaniu amatorskich i zawodowych Teatrów. 

Dzięki nawiązanej współpracy z różnymi or-

ganizacjami i instytucjami pracownicy MO-

AK-u brali udział w warsztatach i konferen-

cjach dotyczących tematyki teatru.

Działania teatralne rozpoczęły się nad brze-

giem rzeki Supraśl gdzie Teatr Latarnia wystawił 

spektakl „Kwiat Paproci”, po którym odbyła się 

potańcówka z muzyką tradycyjną na żywo. Był 

to element większego projektu pt. „Supraska 

sobótka”, w ramach którego w 4 miejscowo-

ściach położonych nad rz. Supraśl (będąca mo-

tywem łączącym) odbyły się pokazy spekta-

klu stworzonego w oparciu o kulturę, zwyczaje 

i tradycję ludową oraz baśń „Kwiat Paproci”. 

We  wrześniu wzięliśmy udział w  programie 

Art Spodki – przestrzeń, sztuka, inspiracje – 

cztery strony teatru. Uczestnicząc w szeregu 

warsztatów, spotkań oraz spektaklu teatral-

nym w Teatrze Wierszalin. Było to dobre miej-

sce do wymiany doświadczeń, a umiejętności 

nabyte podczas programu będą wykorzystane 

do tworzenia oferty MOAK-u.  

W  sobotę 1 października 2022 roku w  Miej-

skim Ośrodku Animacji Kultury odbył się spek-

takl „Moralność Pani Dulskiej”. Z  dramatem 

Gabrieli Zapolskiej zmierzyła się grupa teatral-

na „Na skraju”, która działa w I Liceum Ogól-

nokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bia-

łymstoku pod opieką nauczycielki Anety Ewy 

Kaliściak. Młodzi aktorzy, wykazując się  dobrą 

dykcją i grą aktorską zaprezentowali spektakl 

na bardzo wysokim poziomie. 

Kolejny Programem, do którego dołączył Miej-

ski Ośrodek Animacji Kultury był Teatr Polska. 

Dzięki udziale w programie Wasilków odwie-

dziły trzy teatry: Łaźnia Nowa z Krakowa, Mikro 

Teatr z Legnicy oraz Walny Teatr z Gdańska (la-

tem działający w Instytucie Teatru Przedmiotu 

w Policznej).

Pierwszym spektaklem było „Bezpieczne Miej-

sce”. Dwójka aktorów (Kinga Bobkowska, Adam 

Borysowicz) odegrała spektakl na niewielkiej 

przestrzeni o wymiarach 2 na 2 metry. Bliskość 

widowni i kameralność wydarzenia sprawiła, że 

uczestnicy spektaklu stawali się jego częścią. 

Spektakl to rozmowa dwóch młodych osób, 

które znalazły się w swoim bezpiecznym miej-

scu, opowieść o różnych chwilach z życia. Mó-

wią o nich w trzeciej osobie, co podkreśla gra-

nice – co jest za i w bezpiecznej kryjówce. 

We wtorek 15 listopada 2022 roku w sali wido-

wiskowej przedszkola Słonecznego odbył się  

spektakl „Kobieta z Wydm” japońskiego pisarza 

– noblisty Kōbō Abe w wykonaniu Walnego Te-

atru. Był to drugi spektakl odegrany w ramach 

Programu Teatr Polska. Użyto w nim rzeźb ki-

netycznych autorstwa Piotra Bożyka. Po spek-

taklu uczestnicy wzięli udział w  rozmowie 

o teatrze przedmiotu i przedmiocie w teatrze,  

mogli także z bliska obejrzeć rzeźby, wykorzy-

stane w przedstawieniu. 

Ostatnim spektaklem była „Faktoria Przyjem-

ności” zaprezentowana w  naszym ośrodku 

w środę 23 listopada 2022 roku. Tym razem 

widzowie w  Wasilkowie mogli przenieść się 

do faktorii przyjemności – czyli przedwojen-

nej fabryki czekolady Wedel. „Faktoria Przy-

jemności” to  spektakl przygotowany przez 

Fundację Mikro Teatr, wyreżyserowany przez 

Rafała Derkacza, który wcielił się w rolę Ryśka. 

Towarzyszyły mu na scenie Dominika Majew-

ska odgrywająca Alinkę oraz Anna Domalew-

ska wcielająca się w Celinkę. Ponad 90 procent 

dialogów to autentyczne teksty, które wypo-

wiadali byli pracownicy fabryki.

Dzięki współpracy Kreatywnego Wasilkowa 

w sobotę 26 listopada 2022 r., odbył się spek-

takl „Bazyliszek” amatorskiego teatru o  na-

zwie Bajkowe Super Babcie, w skład którego 

wchodzi 11 wolontariuszek z Aktywnego Klu-

bu Seniora KLANZA z Białegostoku.  Spektakl 

obejrzała licznie zgromadzona publiczność, 

a po przedstawieniu odbyły się animacje i kre-

atywne warsztaty nawiązujące do opowiedzia-

nej historii. 

Mocnym lokalnym akcentem teatralnym był 

spektakl „Matecznik”, który został przygoto-

wany przez najmniejszy teatr w Polsce – Teatr 

Łątek Supraśl. Matecznik to podróż do miejsc 

i historii z Podlasia, które odchodzi już do prze-

szłości. W  spektaklu wykorzystano różnego 

rodzaju techniki wyświetlania oraz formy cie-

niowe. Obrazy wyświetlane były na specjalnie 

przygotowanych rekwizytach oraz scenogra-

fii, dopełniając głębokie teksty wypowiadane 

przez aktora. Spektakl powstał w ramach pro-

gramu Instytutu Teatralnego Off  Polska – dla 

teatrów niezależnych.  

Działaniem około teatralnym był pokaz „kina 

manualnego” pt. „Ballady i romanse – Mickie-

wicz pod Strzechy, który odbył się w naszym 

ośrodku w sobotę 22 października 2022 r. Spek-

takl wyświetlano przy użyciu specjalnie skon-

struowanego urządzenia składającego się z kil-

ku rzutników i mechanizmów do poruszania 

folii z rysunkami. Wszystko  w wersji na weso-

ło. Po przedstawieniu uczestnicy wzięli udział 

w warsztatach tworzenia własnych historii, któ-

re były wyświetlane na wielkim ekranie.

Chcielibyśmy kontynuować przygodę z  te-

atrem, w  związku z  tym snujemy już plany 

na przyszły rok.

PW
fot. S.M. 

TEATRALNY WASILKÓW
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Przed rozpoczęciem Tygodnia Mikołajkowego wnętrza naszego 

Ośrodka zostały świątecznie udekorowane. Pojawiły się żywe cho-

inki, czarne ściany zaczęły się mienić od kolorowych ozdób, zaś przy 

wejściu na piętro pojawił się pokój świętego Mikołaja z kominkiem, przy 

którym można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Już w wejściu czuć za-

pach lasu i pierników, które zdobią jedną z choinek.

Pierwsze warsztaty, to działania kulinarne. 5 grudnia 2022 roku uczest-

nicy wypiekali i dekorowali świąteczne pierniki. Pierniczki poza tym, że 

smakowały wyśmienicie idealnie nadały się na ozdoby świąteczne. Część 

z nich wisi na MOAK-owej choince.

Wtorek 6 grudnia 2022 to drugi dzień z cyklu mikołajkowego tygodnia. 

Tego dnia wykonywaliśmy makramowe ozdoby świąteczne. Z tego ca-

łego plątania i przeplatania powstały śliczne bombki, skrzaty i mikołaje, 

niektóre z nich również zawisły na jednej z choinek. 

Środa 7 grudnia to czas tworzenia lampionów świątecznych. Z połącze-

nia papieru, zwykłego słoika, ozdób i świeczki powstały lampiony, które 

po zapaleniu wprowadzą ciepłą, miłą i świąteczną atmosferę w domo-

wych wnętrzach.

Czwartek 8 grudnia to  warsztaty decoupage. Osoby biorące udział 

w warsztacie pod okiem instruktorki przygotowały wielobarwne bomb-

ki. Podczas warsztatu korzystano z serwetek świątecznych, które nadają 

się idealne do tej metody zdobienia.

Przez cały tydzień działała też pracownia otwarta, w której każda osoba 

mogła wykonać ozdoby świąteczne. Korzystały z niej w głównej mierze 

uczestniczki zajęć odbywających się w naszym ośrodku. Była to dobra 

okazja i przestrzeń do wspólnych rozmów i spędzenia czasu.

 Warsztatowy Tydzień Mikołajkowy w MOAK-u zakończył się 9 grudnia 

projekcją filmu. Dzieci wraz z rodzicami obejrzeli historię młodego listo-

nosza wysłanego do pracy na kole podbiegunowym. Po seansie można 

było wykonać sobie zdjęcie przy kominku w salonie Świętego Mikołaja, 

a wychodząc skosztować słodkości przygotowanych na tę okazję.

 10 grudnia plac przed naszym ośrodkiem zamieniliśmy świąteczne cen-

trum bożonarodzeniowego jarmarku, gdzie odwiedzający mogli sko-

rzystać ze świątecznej budki fotograficznej, wziąć udział w warsztatach 

plastycznych oraz wspólnie ogrzać się i upiec kiełbaskę przy ognisku. Nie 

obyło się bez kolędowania i wizyty Świętego Mikołaja. Jarmark zwień-

czony był pokazem ognia. W trakcie jarmarku swój sprzęt prezentowała 

Ochotnicza Straż Pożarna z Wasilkowa. Plac wypełniły stoiska miejsco-

wych wystawców oferujących ręcznie wykonane zabawki, pięknie pach-

nące świece, nietuzinkową biżuterię oraz pyszności na świąteczny stół.

Tradycyjnie Kreatywny Wasilków zadbał o to żeby nikt nie był głodny. 

Na ich stoisku było można zakupić gorącą czekoladę, kiełbaski na ogni-

sko, bigos, gofry, kawę i herbatę. Jak zwykle pozyskanie w ten sposób 

środki zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościa-

mi. Była to trzecia edycja tej imprezy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia przed MOAK-iem 

oraz naszym przyjaciołom ze Stowarzyszenia Kreatywny Wasilków i OSP 

Wasilków za współorganizację tego wydarzenia.

P.W.
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Świątecznie i twórczo
Tydzień Mikołajkowy w MOAK-u

Zaproś nas do siebie 
Zakończyliśmy prestiżowy program Narodowego Centrum Kultury

Program „Zaproś Nas do Siebie”, to działa-

nie Narodowego Centrum Kultury mające 

na celu wsparcie zespołów placówek kultu-

ralnych. Zorganizowano go w celu wzmoc-

nienia kompetencji pracowników instytu-

cji kultury w obszarze komunikacji i pracy 

w  zespole, wzmocnienie kompetencji dy-

rektorów i dyrektorek instytucji w zakresie 

zarządzania, rozwoju oferty programowej 

instytucji na  2023 rok, opartej na  tożsa-

mości lokalnej i współpracy z mieszkańca-

mi. To bardzo duże wyróżnienie znaleźć się 

wśród 14. ośrodków kultury, które zostały 

wybrane do udzielenia wsparcia.

30 listopada – 2 grudnia w Cieszynie odbyło się 

podsumowanie programu Zaproś nas do Sie-

bie, w którym nasz ośrodek uczestniczył wraz 

z 13. innymi instytucjami. W ramach programu 

wzięliśmy udział w szkoleniach oraz odwiedzi-

liśmy wiodące instytucje kultury inspirując się 

ich działaniem. Poznaliśmy specyfikę pracy 

kulturalnej na pograniczu oraz opartą o lokal-

ne dziedzictwo. Odwiedziliśmy Scenę Polską 

(jedyną polskojęzyczną scenę poza granicami 

Polski) w czeskim Cieszynie, Zamek w Cieszy-

nie – będący galerią sztuki, Muzeum Drukar-

stwa, Browar Zamkowy, który poza ważeniem 

rzemieślniczego piwa zajmuje się działalno-

ścią kulturalną (organizacją wystaw, koncer-

tów, sesji fotograficznych). Inspirującym miej-

scem było Centrum Pasterskie w Koniakowie, 

które zajmuje się utrwalaniem oraz propago-

waniem miejscowych tradycji, rzemiosła oraz 

kultury. Wszystkie te miejsca w swoich ofertach 

mają elementy, które można przenieść do dzia-

łalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury 

w Wasilkowie.

Braliśmy także udział w wizytach Studyjnych 

na Śląsku, Warmii i Mazurach, Kujawach i Po-

morzu oraz Wielkopolsce. Przeprowadziliśmy 

autodiagnoza, która pokazała mocne obszary 

działań, oraz te, nad którymi należy popraco-

wać. Wszystko to ma ulepszyć codzienną pra-

cę MOAK-u dla beneficjentów kultury w naszej 

gminie. Działania te były sfinansowane ze środ-

ków Narodowego Centrum Kultury. 

Nasz Ośrodek to  jedna z  dwóch tegorocz-

nych instytucji kultury z Podlasia, które zakwa-

lifikowały się do udziału w Programie. Przez 

wszystkie lata trwania programu z wojewódz-

twa podlaskiego wzięło w nim udział jedynie 

6 ośrodków.

Program Zaproś nas do siebie, pozwolił na na-

wiązanie nowych znajomości, które mamy 

nadzieję zaowocują w  przyszłości nowymi 

projektami kulturalnymi, z których finalnie sko-

rzystają mieszkańcy Gminy Wasilków.

Autor: P.W. 

Fot. R. Kudyba

W dniach 5 – 10 grudnia 2022 roku w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury odbył się Tydzień Mikołajkowy 

wypełniony warsztatami, zwieńczony familijnym pokazem filmowym oraz Jarmarkiem Bożonarodzenio-

wym. Uczestnicy wydarzeń mogli poczuć świąteczną atmosferę.



Już ok. 2750 mieszkańców Wasilkowa może 

korzystać z profitów jakie daje Karta Wa-

silkowianina. Posiadaczom Karty Gmina 

Wasilków dotuje kwotą 400,00 zł miesięcznie, 

każde dziecko objęte opieką żłobkową, które 

spełnia określone kryteria. Legitymujący się 

Kartą może liczyć na zniżkę przy zakupie auto-

busowego biletu okresowego BKM (15 zł lub 30 

zł miesięcznie w zależności czy bilet jest ulgo-

wy czy normalny).

Partnerzy Karty Wasilkowianina zapewniają 

również bonifikaty na swoje produkty i usłu-

gi. Są to:

 Wakestok (zalew w Wasilkowie): bonifikata 

w wysokości 20% na wykupienie sesji na wy-

ciągach do wakeboardingu oraz wypożycze-

nie deski SUP, 10% na wypożyczenie roweru 

wodnego;

 Centrum Turystyczno – Pielgrzymkowe 

przy Świętej Wodzie: bonifikata w wysokości 

5% na organizację imprez okolicznościowych 

(z wyłączeniem przyjęć komunijnych) w „Re-

stauracji Siódme Niebo”;

 Jard Dziemian i Wspólnicy Sp. j.: bonifika-

ta na usługi hotelowe, usługi 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 fir-

mę JARD;

 Unicell Poland: bonifikata w wysokości 7% 

na zakupy w sklepie stacjonarnym przy ul. Su-

praślskiej 25 w Wasilkowie. Upust nie dotyczy 

zakupów dokonywanych w sklepie interneto-

wym;

 Maratony Kresowe: upust w wysokości 30 

zł na starty w zawodach

 Casablanca Catering: bonifikata w wyso-

kości 5% na kartę menu (z wyłączeniem pa-

pierosów) w  „Restauracji Folwark Nadawki”, 

ul. Nadawki 23, Wasilków;

 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wa-

silkowie: bonifikata w wysokości 50% na zakup 

biletu spacerowego i na zwiedzanie ekspozycji 

z przewodnikiem oraz zniżka na zajęcia o cha-

rakterze edukacyjnym;

 ITS Projekt Beata Łukaszuk: bonifikata 

w wysokości 10% na usługi projektowe (pro-

jekty instalacji sanitarnych),

 Silver Fox Agencja Reklamowa: bonifika-

ta w wysokości 10% na usługi wykonywane 

w firmie: projekty graficzne, tworzenie stron 

internetowych, obsługę mediów społeczno-

ściowych oraz kampanii reklamowych, a także 

produkcję filmów reklamowych,

 Damian Dąbrowski Construction and Se-

rvices: bonifikata w wysokości 10% na usługi 

glazurnicze: układanie płytek w pomieszcze-

niach mieszkalnych i usługowych, na schodach 

oraz tarasach, a także kompleksowe remonty 

łazienek,

 Jurajski Park Dinozaurów: bonifikata w wy-

sokości 10% na zakup biletu uprawniającego 

do  zwiedzania stref tematycznych w  Parku: 

ścieżki tematycznej z dinozaurami, a także far-

my grzybów i owadów.

 Stacja Paddington Szkoła Języków Ob-

cych: bonifikata w wysokości 5% na naukę ję-

zyka obcego: angielskiego, niemieckiego, ro-

syjskiego i chińskiego, przy płatności z góry 

za cały rok zajęć.

 Igle_Seriws: bonifikata w wysokości 10% 

na usługi w zakresie montażu, serwisu i na-

praw klimatyzacji, pomp ciepła i instalacji fo-

towoltaicznych.

 Darel: bonifikata w wysokości 15% na usłu-

gi związane z naprawą, konserwację oraz mo-

dernizację instalacji elektrycznych. Dodatko-

wo Partner zobowiązał się do BEZPŁATNEGO 

wsparcia telefonicznego w przypadku awarii 

instalacji elektrycznej i pomoc doraźną w przy-

padku PILNYCH awarii instalacji elektrycznej. 

 Akademia Sportu „Atleta” Wasilków: bo-

nifikata w wysokości 20% na zajęcia sportowe.

 Świat Masaży: bonifikata w wysokości 10% 

na wszystkie 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 tapicero-

wanych oraz łóżek tapicerowanych.

Więcej o szczegółach Karty i jej Partnerach 

znajduje się na www.kartawasilkowianina.pl
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