Byli tacy sami jak my!
Kandydat na burmistrza Wasilkowa Adrian Łuckiewicz

„Jak się za coś biorę to na 100%” – tak Adrian Łuckiewicz, kandydat na burmistrza Wasilkowa,
a jednocześnie absolwent naszej szkoły, wypowiada się o swoim życiu. Pasjonuje się podróżami,
zwłaszcza – tymi orientalnymi. Nie może się doczekać wyprawy do Chin, a w szczególności
zobaczenia muru chińskiego. Przewodził wielu organizacjom studenckim i społecznym, dzięki
czemu jest sprawnym organizatorem. Ma doświadczenie w organizacji konferencji
międzynarodowych, debat, wycieczek i gali. Ukończył dwa fakultety prawo i historię. „Myślę, że
najlepsze dopiero przede mną”- wypowiada się kandydat na burmistrza. Pragnie rozwijać
umiejętności językowe – zna 4 języki obce. Poza działalnością w samorządzie lokalnym marzy mu
się zbudowanie stowarzyszenia na terenie Wasilkowa, które zadba o rozwój kulturalny miasta
i gminy, a także stworzy szeroką ofertę zajęć dla wasilkowskiej młodzieży. Mówi o sobie: „Jestem
ambitną i otwartą na drugiego człowieka osobą, która śmiało może powiedzieć - W moim
słowniku nie istnieje słowo niemożliwe!”. Naszą szkołę Adrian Łuckiewicz wspomina dobrze,
mówi, że do dziś nie zapomni uczącej z pasją języka polskiego – Pani Rybnik – i jej zwrotu: „ale ja
do Ciebie mówię”. Jedne z trudniejszych zadań, przed którymi stanął, była nauka języka
chińskiego po turecku. Nie czuje obaw – jak mówi, woli koncentrować się na szansach niż na
zagrożeniach. Ma
genialne pomysły: pragnie uczynić naszą gminę gminą rowerową
z prawdziwego zdarzenia. Według szacunków, które dokonał wraz z komitetem, przy współpracy
trzech gmin (Wasilkowa, Czarnej Białostockiej i Supraślem), organizatorów maratonów
kresowych oraz Lasów Państwowych można utworzyć sieć około 250 km szlaków i ścieżek
rowerowych w ramach tzw. „strefy mtb” – byłaby to jedyna tego typu sieć w północnowschodniej Polsce! Niewątpliwie stanowiłoby to ogromną atrakcję, a Wasilków zostałby
połączony infrastrukturą rowerową ze wszystkimi wsiami na terenie gminy. Pragnie wrócić do
starych planów zagospodarowania zalewu i rzeki Supraśl. Zamierza również wybudować
amfiteatr oraz bulwary z prawdziwego zdarzenia, podjąć działania na rzecz rozwoju kultury,
pracować nad wzbogaceniem form spędzania wolnego czasu oraz stworzeniem warunków do
rozwoju zainteresowań mieszkańcom gminy. Jak mówi: „Warto zadbać o nowy ośrodek kultury

w sąsiedztwie najszybciej rozbudowujących się: Os. Leśnego, Lisiej Góry i Dąbrówki”. Adrian
Łuckiewicz chciałby ocalić historię naszej gminy przed zapomnieniem. Niegdyś byliśmy dużym
ośrodkiem przemysłowym. Zamierza utworzyć muzeum włókiennictwa na terenie naszej gminy.
Jeśli zaś chodzi o temat szczególnie Państwu bliski, czyli edukację uważa, że uczniowie powinni
mieć możliwość odbycia nieodpłatnych kursów zawodowych zgodnych z ich zainteresowaniami
oraz nieodpłatnej nauki języka rosyjskiego już od szkoły podstawowej. Byłoby to znacznym
poprawieniem szans wasilkowskiej młodzieży na lokalnym rynku pracy. Trzeba sobie powiedzieć
jasno, jeśli nasz region chce się rozwijać, a nie pozostawać w ogonie Polski i Europy oraz by
przestał być miejscem, z którego większość ludzi wyjeżdża za pracą, to musimy wykorzystać nasze
położenie geopolityczne i czerpać jak największe korzyści z wymiany gospodarczej ze wschodem
oraz sprzyjać takiej wymianie, do czego niezbędna jest także dobra znajomość języka rosyjskiego.
Poza tym jest zwolennikiem tego, aby w miarę możliwości odciążyć plecak ucznia poprzez
instalację szafek na podręczniki na terenie naszych szkół. Jako jedyny z kandydatów na
stanowisko Burmistrza nie pamięta czasów PRL-u i jest zupełnie wolny od myślenia jego
kategoriami. Z wykształcenia jest prawnikiem, co daje najwyższą gwarancję kompletnej zmiany
jakości sprawowania władzy na lepszą.
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