
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    Szanowni Państwo!  
    Sezon letni za nami, a działo się w Brańsku wiele. 
Pandemia w miesiącach letnich trochę odpuściła i mogliśmy 
powrócić do „normalności”. O tym, co się działo w naszym 
miasteczku postaramy się Państwu przypomnieć w tym 
numerze „Brańskich Wieści”. Przybliżymy również 
zrealizowane oraz planowane przedsięwzięcia w mieście. 
          Życzymy miłej lektury.              

                                          Redakcja „Brańskich Wieści”               
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     6 września  w Brańsku odbyło się uroczyste odsłonięcie 

tablicy upamiętniającej rodziny z Brańska  ratujące  Żydów 

pod okupacją niemiecką. „Spośród dwóch tysięcy Żydów z 

brańskiego getta polscy sąsiedzi uratowali dwieście osób…” 

mówił burmistrz Brańska Eugeniusz Koczewski.  

(cd. str. 4 - 5) Karta zgłoszenia na stronie 2 

   Ministerstwo Zdrowia udostępniło dane dotyczące osób 
zaszczepionych w poszczególnych gminach.  
   W Mieście Brańsk jest to prawie 41,5% na dzień 23.09.2021r. 
   Zachęcamy wszystkich do szczepień, gdyż zwiększa to nasze 
bezpieczeństwo, a dodatkowo według rządu - gminy które będą 
miały najwyższy stopień zaszczepionych mogą liczyć na 
finansowe bonusy. Nawet 2 mln zł na dowolny cel.  

 

Eugeniusz Koczewski 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W MIEJSKIM KONKURSIE  

„STOP COVID-19 – ZACZEP SIĘ” 
 

 

Numer zgłoszenia:   ......................................................... 

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia:  ....................................................... 
 

  

 

Ja niżej podpisany/podpisana: 

 

.......................................................................................................... 

                              (imię i nazwisko) 
 

Zameldowany/a: .................................................................................................................... 

                                                                                          (adres zamieszkania) 
 

oświadczam, że zostałem/a zaszczepiony/a przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki  

 

……………………………….. w dniu ……………………………… i drugą dawką szczepionki  

 (rodzaj szczepionki)    (data szczepienia) 

 

w dniu  ....................................... lub szczepionką jednodawkową w dniu ………………………. 

  (data szczepienia)        (data szczepienia) 

 

Podaję numer telefonu do kontaktu w przypadku  wylosowania nagrody:  

...................................................................................... 

Podpisując zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz zawartą w nim 

informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz 

zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, a także zgadzam się na 

nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem poprzez publikację 

zdjęć, materiału wideo z konkursu organizowanego przez Miasto Brańsk w celu promowania szczepień 

przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Miasta Brańsk za pośrednictwem strony internetowej urzędu 

www.brańsk.um.gov.pl i innych środków masowego przekazu. 

 

 

…………………………………………..     ……………………..………….………… 
(miejscowość, data) (czytelny  podpis) 

 

 

17 - 120 Brańsk , ul. Rynek 8 

tel. 85/7375 005,   

e-mail:  sekretariat@brańsk.um.gov.pl  www.brańsk.um.gov.pl 

 

    

 

http://www.brańsk.um.gov.pl/
mailto:sekretariat@brańsk.um.gov.pl
http://www.brańsk.um.gov.pl/
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Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych 

z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie 

informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech 

demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym 

momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są 

zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji 

międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie 

porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 

Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych 

ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane 

są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że 

dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim 

przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców 

danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności.  

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając 

obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas 

jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne 

obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku 

narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub 

gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu 

rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu 

powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co 

istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, 

jak np. wyznanie, narodowość czy stopień 

niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa 

jedynym źródłem danych. 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w 

Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 

jest obowiązkowy! 

Obowiązek udziału w spisie mają również obywatele 

Polski i osoby posiadające obywatelstwo polskie 

przebywające za granicą (bez względu na okres 

przebywania), które nie wymeldowały się z pobytu stałego w 

Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. 
https://spis.gov.pl 

      Radni reprezentują ten organ władzy, który ma 
być najbliżej mieszkańców, to radni mają 
utrzymywać z nimi stały kontakt. Na XIX sesji Rady 
Miasta  Brańsk  w dniu 13 września, nowo wybrana 
wiceprzewodnicząca Renata Zawadka deklarowała 
swą gotowość.  

„Postaram się jak 
najbardziej rzetelnie, 

sumiennie i obiektywnie 
pełnić swoje obowiązki. 

Czuję się zobligowana do 
pracy dla miasta dla 

naszej małej społeczności 
lokalnej.” 

Również na tej samej sesji 
miało miejsce zaprzysiężenie radnego wybranego w 
lipcowych wyborach uzupełniających. Mieszkańcy 
Brańska zamieszkujący okręg wyborczy nr 5 (z ul. 
Kościelna, Rynek, Sienkiewicza) wybrali nowego 
radnego miejskiego. Swoich kandydatów zgłosiły 
dwa komitety. KWW "Dla Brańska" wystawił 
Krzysztofa Prześniaka, natomiast KWW "Ziemi 
Brańskiej - kojarzony z urzędującym burmistrzem 
Eugeniuszem Koczewskim - postawił na Agnieszkę 
Godlewską. Po zakończonych głosowaniach okazało 
się, że nowym brańskim radnym został 61-latek. 
Krzysztof Prześniak zdobył 28 głosów, natomiast - 
Agnieszka Godlewska 18 głosów. Frekwencja w 
głosowaniu nie była duża czyli 28,39%, liczbowo 
wynosiła 46 głosów na 162 uprawnionych, 
wszystkich oddanych poprawnie. 
 

 

 

 

 

 
To kolejne wybory uzupełniające do rady 

miasta tego lata w Brańsku. Zostały one ogłoszone, 
ponieważ z mandatu radnej zrezygnowała Anna 
Mortel, która była wiceprzewodniczącą rady.  

W czerwcu do urn udali się mieszkańcy 
innego z okręgów wyborczych. Wyborcy 
zdecydowali, iż miejsce Kornelii Usakiewicz, która 
także złożyła mandat, zajmie Grzegorz Wasielewski 
32-letni listonosz z komitetu "Dla Brańska". 40 
głosów zdobył kandydat Grzegorz Wasielewski, z 
kolei jego kontkrandydata Łukasza Gawrysiaka z 
KWW Ziemi Brańskiej na karcie wyborczej 
wskazało 31 mieszkańców. (zdjęcia z youtube) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY 
UPAMIĘTNIAJĄCEJ  

POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW POD 
OKUPACJĄ NIEMIECKĄ 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

rodzin brańskich Sprawiedliwych, Wiceminister 

Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Starosta 

Bielski Sławomir Jerzy Snarski, radny sejmiku 

województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, 

naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i 

Męczeństwa Jarosław Schabieński, władze 

samorządowe okolicznych gmin, radni, dyrektorzy i 

kierownicy jednostek z Brańska, poczty sztandarowe 

oraz przedstawiciele służb mundurowych. 

Tablicę odsłonili burmistrz miasta Brańsk 

Eugeniusz Koczewski oraz Jarosław Schabieński. 

Następnie obrzędu błogosławieństwa dokonał 

proboszcz i dziekan brański ks. Andrzej Ulaczyk, a 

poszczególni delegaci złożyli wiązanki kwiatów i 

wygłosili przemówienia.  

Burmistrz Brańska w swym przemówieniu 

mówił o tym, że uroczystość ma miejsce ku 

upamiętnieniu mieszkańców Brańska, mieszkańców 

Ziemi Brańskiej, którzy bezinteresownie nieśli 

pomoc swoim sąsiadom, Żydom. Wspomniał 

również, że Brańszczanie długo czekali na ten 

moment uroczystego odsłonięcia tablicy, na której 

widnieje data 24 marca 2020 roku. Niestety stan 

epidemii nie pozwolił na zorganizowanie tej 

uroczystości w marcu, kiedy obchodzony jest dzień 

pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją 

niemiecką. Ostatecznie ustalono nieprzypadkową 

datę 6 września, gdyż wrzesień 1939 roku 

zapoczątkował w Polsce i na świecie okres wojny i 

niemieckiego terroru, odczłowieczenia i nienawiści. 

Działania Wehrmachtu nabrały charakteru wojny na 

wyniszczenie. Było to zgodne z wcześniejszymi 

dyrektywami Hitlera, który 22 sierpnia 1939 r. 

rozkazał swoim dowódcom „aby celem wojny (...) 

było fizyczne zniszczenie wroga”. 

Burmistrz podkreślił, że wydarzenie jest 

oddaniem hołdu Polakom, którzy w tym czasie, 

wobec wszechobecnego strachu, pod groźbą kary 

śmierci, w imię ludzkiej solidarności, zgodnie z 

nauką Kościoła i zasadami etyki, pomagali Żydom 

narażając życie swoje i swoich bliskich.         red. 
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„Od 1963 r. tym, którzy okazali bezinteresowną pomoc Żydom w 

czasie Zagłady, Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i 

Bohaterów Holocaustu Yad Vashem przyznaje tytuł 

«Sprawiedliwy wśród Narodów Świata». Ustawa, na podstawie 

której przyznawany jest tytuł, opisuje «Sprawiedliwych wśród 

Narodów Świata» jako tych, którzy nie tylko ocalili Żydów, lecz 

także narazili w tym celu swoje życie, co stało się podstawowym 

kryterium do nadania tytułu.  

Dzięki Panu Zbigniewowi Romaniukowi w przestrzeni medialnej 

zaczęło funkcjonować twierdzenie: „Brańsk Miasto 

Sprawiedliwych” gdyż na naszym terenie jest najwięcej 

wyróżnionych medalem: „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” 

w przeliczeniu na liczbę ludności. Do tej chwili przyznano 14 

medali dla 45 osób.” 
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Laureaci medali – zamieszczeni na tablicy 
Eugeniusz i Maria Kliniccy,  
Maria i Antoni Kołoszko,  

Nikodem i Zofia Miśkiewicz,  
Jadwiga i Mieczysław Laskowscy,  

Woińska Janina,  
rodzina Krawczykowicz,  
Sobolewscy i Drzewieccy  

rodzina  Gołębieckich 

„Wierzę, że odsłonięcie tej 

tablicy, to pierwszy krok w naszym 

regionie, w kierunku upowszechniania 

bohaterskich postaw Polaków, którzy w 

czasie okupacji niemieckiej pomagali 

Żydom, ryzykując życie swoje i swoich 

rodzin, a Brańsk „MIASTO 

SPRAWIEDLIWYCH” stanie się ważnym 

argumentem w walce z krzywdzącymi 

Polskę i Polaków stereotypami i będzie 

przykładem, jak upowszechniać wiedzę i 

pamięć historyczną.” Takimi to słowami 

zakończył przemówienie Burmistrz 

Miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejszą imprezą w roku organizowaną przez 

Miejski Ośrodek Kultury tuż przed sezonem wakacyjnym są dni 

miasta. W tym roku 11– 12 – 13 czerwca, ale czerwiec to 

miesiąc, gdy uczniowie są już prawie jedną nogą na wakacjach 

stąd tegoroczne jubileuszowe czterdzieste Brańskie Dni Kultury 

można zaliczyć do imprez sezonu wakacyjnego.   

Organizacja tego przedsięwzięcia wymaga przede 

wszystkim czasu (ustawowo na miesiąc przed imprezą 

poinformowania odpowiednich organów). Tegoroczne 

jubileuszowe dni miasta trzeba było organizować w wielkim 

pośpiechu, ponieważ dopiero 27 maja ukazała się informacja o 

poluzowaniach obostrzeń covidowych.  Zazwyczaj imprezy 

plenerowe cieszą się powodzeniem i dużą frekwencją w 

przypadku słonecznej pogody, lecz nie wiedzieć czemu akurat ta 

impreza do pogody nie ma szczęścia. Zawsze w którymś 

momencie musi popadać deszcz. Tak i w tym roku tradycji stało 

się zadość.    
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W piątek zasłużeni brańskiej kulturze odebrali z rąk burmistrza miasta pamiątkowe statuetki. 

Wśród zasłużonych znaleźli się ludzie kultury pochodzący 

z Brańska oraz działający dla miasta. Na uroczystość przybyły 

władze Województwa Podlaskiego oraz władze samorządowe. 

Statuetkę odebrał również  znany aktor pochodzący z Brańska 

Cezary Kosiński oraz Mirosław Szymański (założyciel i kierownik 

muzyczny zespołu Skowronki), Bogdan Drozdowski (również 

kierownik kapeli Skowronki), Marzena Chwaszczewska (dyrektor 

MOK), Małgorzata Kujawska (dyrektor biblioteki miejskiej), 

Grzegorz Klinicki (pracownik MOK), Zbigniew Romaniuk 

(historyk, nauczyciel, były sekretarz miasta, były dyrektor MOK), 

Mieczysław Korzeniewski (były burmistrz Brańska, były dyrektor 

MOK) oraz zespoły: Skowronki, 3xTAK, Sami Swoi i mecenasi 

kultury. 

Po uroczystości do późnych godzin nocnych mieszkańcy 

miasta mogli oglądać filmy na placu miejskim z fontanną.  

     

Po uroczystości do późnych godzin 

nocnych mieszkańcy miasta mogli oglądać 

filmy na placu miejskim z fontanną.  
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Sobotnie obchody jubileuszowej imprezy tradycyjnie zaczął 

korowód przebierańców oraz uroczyste wręczenie klucza do bram 

miasta parze królewskiej. Poza tym w programie  znalazły się pokazy 

tańca nowoczesnego grupa młodsza KOTKI PSOTKI i grupa starsza 

CATS, były występy dzieci z przedszkola w Brańsku, koncertowały 

„ALE-BABKI”. Na ósmą Galą DISCO – POLO, którą prowadził piękny i 

boski Zbyszek Perkowski przybyli fani tej tanecznej muzyki.   

     

KRÓLOWA – OLIWKA WRÓBLEWSKA 
KRÓL – ŁUKASZ MORTEL 

 

LAUREATKI MIMI PLAYBACK SCHOW 

Kinga Gawrysiak 
Lena Kozłowska  

Oliwka Wasilczuk 
Anna Radziszewska 

Magdalena Kosińska 
Karolina Rusiniak 

Wszystkim dziewczętom życzymy 
dalszych sukcesów muzycznych. 

Dziewczęta ze starszej grupy tańca 

nowoczesnego CATS z Brańska  
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 Podczas święta miasta nie zabrakło 
kapeli "SAMI SWOI” doskonale znanej 
nam Brańszczanom,  wytrwale grającej 
w smugach deszczu. Panowie grają na 
prawie każdej miejskiej imprezie 
rozrywkowej. Nie każdy jednak wie, że 
nazwa zespołu sięga czasów młodości 
niektórych z członków, a skład kapeli 
niejednokrotnie się zmieniał.  
     Wywiad z kapelą już w następnym 
numerze biuletynu.                             Red. 
 

 Brańska Ochotnicza Staż Pożarna nie z samej nazwy jest ochotnicza. Zapału i chęci chłopakom nie brakuje. To z 

ich inicjatywy mieszkańcy mogli oglądać w niedzielne popołudnie Brańskich Dni Kultury POKAZ 

RATOWNICTWA STRAŻACKIEGO – tym razem inscenizacja dotyczyła wydobywania człowieka z samochodu po 

wypadku. W imieniu organizatorów imprezy składamy serdeczne podziękowania na ręce prezesa Wojciecha 

Łochnickiego, który to obszernie opowiadał o całym zdarzeniu. Niewątpliwie uczestnicy pokazu mogli zasięgnąć 

wielu przydatnych informacji jak postępować w podobnych sytuacjach. 

W tym roku po raz pierwszy na 

placu miejskim pojawiły się stoiska 

w ramach WYSTAWY PODLASKICH 

WĘDZONEK.  Wyroby swoich firm 

wystawili Błażej Niemyjski,   

Wiesław Klinicki   i   Andrzej Mortel.    

      Podczas imprezy dostępne były 

również takie atrakcje, jak plac 

zabaw, stragany, mała gastronomia 

oraz stoiska reklamowe i stoiska 

zbiórek charytatywnych. 

 

 
    W programie koncertowały zespoły 3X TAK, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „SKOWRONKI”, zespół „BAJA”,  

a  godzinny program kabaretowy zapewnił KABARET Z KONOPI.  

    Gwiazdą wieczoru, która przyciągnęła największą liczbę mieszkańców Brańska oraz przybyłych gości 40tych 

Brańskich Dni Kultury był zespół Big Cyc. Był to jeden z pierwszych w sezonie koncertów zespołu, a zarazem 30ty 

jubileusz, który zespół Big Cyc obchodził z brańską publicznością.                                                                                         Red. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 3 - 8 sierpnia odbył się XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania” Gospodarzem festiwalu, jak co roku był Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”. W tym roku festiwal miał być 
międzykontynentalny, niestety pandemia  pokrzyżowała plany wielu 
zespołom. Ostatecznie na scenach kilku podlaskich miejscowości wystąpiły 
zespoły z BOŚNI i HERCEGOWINY- FOLKLORE ENSEMBLE LIJESCE, 
GRUZJI - FOLK VOCAL GROUP ,,SHAVLEGO”, 
SŁOWACJI - UNIVERZITNY FOLKLORNY SUBOR ,,MLADOST” 
oraz zespoły polskie KRAKUS, PROMNI,RACIBORZANIE, SUWALSZCZYZNA, 
WROCLAW, BYSTRY ZTL, BOĆKI – KLEKOCIAKI i LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I 
TAŃCA „SKOWRONKI"  
 

       Przez całe wakacje na placu miejskim stała scena, na której odbywały się mniejsze i większe koncerty, a 
także kino plenerowe. Miejski Ośrodek kultury zorganizował również MARATON DOBREJ ZABAWY, na 
którym nasi najmłodsi brali udział w konkursach malowania kolorowymi bańkami mydlanymi, prób 
rysowania, chodzenia i jazdy na torze przeszkód w alko i narkogoglach.  
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Specjalne okulary imitujące stan pod wpływem alkoholu czy 
narkotyków pokazują jak człowiek wtedy widzi.  Podczas 
imprezy najmłodsi dostali solidną porcję wiedzy dotyczącej 
profilaktyki używek. Większość z nich po założeniu alkogogli 
twierdziła, że nigdy nie będą pić alkoholu, bo w głowie może się 
zakręcić.                                                                                         Red. 

Imprezą kończącą sezon letni na placu miejskim było POŻEGNANIE WAKACJI. W sobotę 28 sierpnia na placu 
miejskim w Brańsku wystąpił wykonawca muzyki disco polo - Gieroy. Natomiast w niedzielę pod hasłem 
„SZCZEPIMY SIĘ” zorganizowano imprezę promującą szczepienia przeciw Covid 19, którą uatrakcyjnili 
miejscowi wykonawcy: Ale-Babki, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” oraz kapela Sami Swoi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W dniach 05. – 16.07.2021r. pracownice 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku 
dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Brańsk 
zorganizowały półkolonie dla 20 brańskich dzieci. W 
pierwszym tygodniu dzieci brały udział w zajęciach z 
ABC Robotyki z robotami Lego prowadzonych z 
użyciem klocków Lego. Młodsze dzieci uczestniczyły w 
zajęciach pt. „Star Camp We Do 2.0”, starsze zaś w 
zajęciach pt. „Spike Prime”. Dzieci budowały roboty z 
klocków Lego, a następnie wprawiały je w ruch. 
Zajęciom tym towarzyszyły również różne atrakcje 
sportowe. Drugi tydzień półkolonii upłynął pn. „Wakacje 
na sportowo bezpiecznie i zdrowo”. Pierwszego dnia 
dzieci udały się na wycieczkę do Ziołowego Zakątka w 
Korycinach, gdzie wzięły udział w warsztatach 
herbacianych, zwiedzały ogród botaniczny oraz 
korzystały z atrakcji na terenie całego obiektu. W 
kolejnych dniach brały udział w ciekawych zajęciach 
zorganizowanych przez wychowawczynie: gry i zabawy 
na świeżym powietrzu, kreatywne prace plastyczne, 
pieczenie ciastek, spacery, tańce itp. Zorganizowane 
zostały również przez Fundację Inny Świat Rodziny 
warsztaty kreatywne, na których dzieci wykonały 
własnoręcznie mydełka oraz gniotki antystresowe. 
Jedną z licznych atrakcji była również wizyta Pani 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Pani Małgorzaty 
Kujawskiej, która przeczytała dzieciom książkę, a 
następnie zorganizowała konkurs plastyczny. W trakcie 
trwania półkolonii odbyły się również warsztaty 
profilaktyczne prowadzone przez Panią Sylwię 
Bagniuk, pracownicę Powiatowej Komendy Policji w 
Bielsku Podlaskiej. Tematem warsztatów było zdrowe 
odżywianie oraz uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 
W trakcie półkolonii dzieci miały zapewnione pełne 
wyżywienie. 

Ostatniego dnia półkolonii zorganizowano uroczyste 
zakończenie. Dzieci zaprosiły swoich rodziców, 
przygotowały ciasteczka na poczęstunek, również 
Seniorzy z Brańskiego Klubu Seniora włączyli się w 
organizację i przygotowali słodki poczęstunek. 
Wręczono dzieciom nagrody z konkursu plastycznego, 
prezenty od sponsorów – gadżety kibica otrzymane z 
Klubu Jagiellonia Białystok, gadżety profilaktyczne 
otrzymane od MKRPA w Brańsku i inne. Dzieci 
zatańczyły wraz z rodzicami, seniorami i zaproszonymi 
gośćmi taniec „Jeruzalem”. Uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością Strażacy z OSP Brańsk, którzy 
ochłodzili uczestników w ten piękny upalny dzień wodą 
ze zraszacza oraz węża strażackiego!  

Uśmiechom dzieci, ale również rodziców nie 
było końca, po zakończeniu imprezy dzieci zadały 
jedno ważne pytanie: „Proszę Pani, kiedy następne 
kolonie?!”. Dlatego mamy nadzieję, że były to nasze 
pierwsze, ale nie ostatnie kolonie. 

Ewelina Witkowska 
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W sobotę (14 sierpnia) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
w Brańsku odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia małżeństwa. W 
ciągu ostatniego roku taki staż osiągnęło 8 par zamieszkujących 
miasto. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale ,,Złote Gody'' 
to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. 
Jak to często przy tego typu uroczystościach bywa, nie wszystkie pary 
mogły wspólnie świętować w towarzystwie władz miasta. Najczęściej 
jest to spowodowane problemami zdrowotnymi, ale niestety bywa 
również i tak, że w okresie pomiędzy osiągnięciem 50 lat małżeństwa 
a zorganizowaniem uroczystości jeden z małżonków odchodzi. Tak 
stało się w przypadku pana Józefa Kamińskiego, który zmarł 30 lipca. 
Swojego żalu z tego powodu nie ukrywał burmistrz Eugeniusz 
Koczewski, który nie zdążył przekazać prezydenckiego medalu 
swojemu teściowi. 
Świętowanie rozpoczęto mszą świętą odprawioną przez ks. Patryka 
Nagórnego w intencji Jubilatów i ich rodzin. Nie zabrakło również 
części artystycznej, o którą zadbali pracownicy MOK w Brańsku, LZPiT 
Skowronki oraz kwartet wokalny Ale-Babki. Dla swoich rodziców 
Jadwigi i Kazimierza Muczyńskich zaśpiewały siostry Marzena 
Chwaszczewska i Sylwia Krasucka.  
Za ofiarną miłość i przykład życia we dwoje dostojni Jubilaci zostali 
odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale 
przyznał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, a wraz z 
upominkami wręczył je burmistrz życząc małżonkom wiele zdrowia. 
Bielsk.eu (K.P) foto Sylwia Krasucka 

Oto wyróżnione pary: Maria Krystyna i Henryk Zakrzewscy, 
Jadwiga i Kazimierz Muczyńscy, Maria Barbara i Kazimierz 
Chotyccy, Teresa Antonina i Józef Zalewscy, Eugenia i 
Henryk Sienkiewiczowie, Jadwiga i Czesław Witkowscy, 
Jadwiga i Władysław Radziszewscy, Krystyna Regina i Józef 
(†) Kamińscy.                                                       
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co prawda światła są jedynie na czas przebudowy ulicy 

Piłsudskiego, aczkolwiek w naszym małym miasteczku to 

niecodzienny widok. Przebudowywana tu jest sieć 

odprowadzająca deszczówkę. W związku z robotami trzeba było 

zdjąć dotychczasową nawierzchnię. Frezarka i koparki już to 

robią. Po  budowie kanału burzowego nawierzchnia zostanie 

odtworzona. Przy okazji ułożone zostaną nowe chodniki. 

Cała inwestycja kosztuje ponad 1,8 mln zł. Połowę 

pokrywa dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 

wejście robotników czeka ul. Słowackiego.  

Kolejną inwestycją będzie 

przebudowa ulicy Aleksandra 

Jagiellończyka. Miasto Brańsk już 

ogłosiło przetarg. Przebudowa 

dotyczyć ma ponad 400 

metrowego odcinka drogi ma. W 

ramach inwestycji wyłoniona w 

przetargu firma będzie musiała 

wykonać kanalizację deszczową, 

poprawić studzienki, wykonać 

nową nawierzchnię oraz chodniki 

wraz ze zjazdami. W przetargu 

pod uwagę brane są cena i okres 

gwarancji na wykonane prace. 

Rozstrzygnięcie przetargu 

powinno nastąpić na początku 

października. Jeśli wyłoni on 

wykonawcę,  

to prace  

powinny  

zacząć się 

niezwłocznie.  

 

- Na dobre zaczęły się remonty na naszych ulicach. Za utrudnienia 
w ruchu  przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności. Mówi 
Eugeniusz Koczewski, burmistrz Brańska. 

 

Zakończyły się prace modernizacyjne na rondzie na ulicy Armii Krajowej. Rondo zyskało ładny, 

estetyczny wygląd. Przy chodnikach  pojawiły się barierki zabezpieczające. Nie są to ogromne 

inwestycje, ale z pewnością poprawiają bezpieczeństwo i wizerunek miasta. "Nie czekając na 

pochwały i słowa uznania, cały UM i pracownicy referatów codziennie pracujemy na rzecz Naszego 

Miasta, by się zmieniało na lepsze, a ludziom żyło się wygodnie i ,,po pańsku" w przyjemnym 

otoczeniu"  mówi Eugeniusz Koczewski, burmistrz Miasta Brańsk. 
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       Po raz pierwszy w historii Brańska powstał 
fundusz na Budżet Obywatelski. Od 1 lipca do 31 
sierpnia bieżącego roku można było składać projekty 
na rok 2022. Do wydania jest 50 000,00zł. 
Pojedynczy projekt (zadanie) nie mógł przekroczyć 
kwoty: 

40.000,00zł - projekt o charakterze 
majątkowym (inwestycje, zakupy 
inwestycyjne); 
10.000,00zł - projekt o charakterze społeczno-
kulturalnym (zadanie bieżące). 

Projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, 

zakupy inwestycyjne) będzie realizowany wyłącznie 

na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność 

Miasta Brańsk, po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z 

wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w 

trwałym zarządzie jednostek oświatowych. Projekt o 

charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie 

bieżące) będzie realizowany wyłącznie na gruncie 

lub w obiekcie stanowiącym własność Miasta Brańsk 

lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu 

zgody Zarządzającego. Realizacja zadań w ramach 

Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie w ciągu 

jednego roku budżetowego. 

Po wyznaczonym terminie przyjmowania 

projektów pan Burmistrz Miasta Brańsk powołał 

komisję do oceny wniosków kilku wniosków, które 

wpłynęły w wyznaczonym terminie. Komisja oceniła 

zadania pod względem merytorycznym i zgodności z 

zasadami konkursu.  

W ramach ogłoszonego konkursu  dotyczącego 
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta 
na 2022 rok do dnia 31 sierpnia 2021 r. złożono 
sześć wniosków. Cztery z nich są to projekty o 
charakterze inwestycyjnym: 

1.„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, 
2.„Budowa parkingu samochodowego z kostki 
brukowej na działce o nr geod. 1450 położonej 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 
Własnościowej w obrębie Miasta Brańsk”, 
3.„Utwardzenie kruszywem naturalnym łamanym 
0-31 mm działki dojazdowej o nr geod. 1450 do 
budynków wielorodzinnych oraz garaży przy ul. 
Armii Krajowej będącej własnością Miasta 
Brańsk”, 
4.„Wypoczynek Estetyka Zdrowie”, 

 natomiast dwa pozostałe przeznaczone są na zadania 
społeczno - kulturalne: 

1.„Brańska Akademia Rodzica” 
2.„Ścieżkami Historii Brańskiej”. 

 

Na pierwszym posiedzeniu komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego w dniu 8 września 2021 r. została 
dokonana wstępna weryfikacja złożonych wniosków. 
Wszyscy wnioskodawcy zostali wezwani do 
uzupełnienia złożonych projektów w terminie do dnia 
13 września 2021 r.  W wyznaczonym terminie 
uzupełniono 5 wniosków, jeden został wycofany. Po ich 
powtórnym przeanalizowaniu zespół opiniodawczy, 
stwierdził co następuje: 

1. Projekt „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 
został uzupełniony o brakujące dane, 

2. Projekt „Budowa parkingu samochodowego z 
kostki brukowej na działce o nr geod. 1450 
położonej przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko – Własnościowej w obrębie Miasta 
Brańsk” został skorygowany, 

3. Projekt „Utwardzenie kruszywem naturalnym 
łamanym 0-31 mm działki dojazdowej o nr geod. 
1450 do budynków wielorodzinnych oraz garaży 
przy ul. Armii Krajowej będącej własnością 
Miasta Brańsk” został wycofany, 

4. Projekt „Wypoczynek Estetyka Zdrowie” został 
uszczegółowiony, 

5. Projekt „Brańska Akademia Rodzica” został 
uzupełniony, 

6. Projekt „Ścieżkami Historii Brańskiej” nie został 
uzupełniony poprawnie , w związku z tym został 
odrzucony przez Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 
W środę 22 września b.r. o godz. 18.00 w sali 

konferencyjnej urzędu miasta odbyło się spotkanie 
konsultacyjne mieszkańców w sprawie projektów do 
budżetu obywatelskiego na rok 2022. Podczas spotkania 
przewodnicząca komisji oraz wnioskodawcy projektów 
byli do dyspozycji mieszkańców, by wyjaśnić zarówno 
cele projektów, jak i zasadność ich realizacji.   

Już niebawem wszystkie wnioski, które były 
poprawnie uzupełnione zostały zatwierdzone przez 
Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego 
zostaną poddane głosowaniu w dniach 1.10.2021 r. - 
8.10.2021r. będziecie Państwo mogli głosować na 
wybrany projekt. Głosowanie odbywać się będzie w 
formie elektronicznej za pomocą formularza na stronie 
urzędu miasta oraz w Urzędzie Miasta Brańsk w 
godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy urzędu miasta. 

Kolejne daty dotyczące Budżetu obywatelskiego 
to 15.10.2021r. - przekazanie Burmistrzowi Miasta 
Brańsk wyników głosowania oraz do 16.11.2021 r. - 
ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą 
liczbę głosów w projekcie budżetu na rok 2022.         Red. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal społecznościowy facebook to miejsce, gdzie większość 
ludzi o minimalnie „komputerowych” kompetencjach może zamieszczać 
dosłownie wszystko, by się pochwalić, pożalić, zabłysnąć, zareklamować 
lub po prostu poinformować, co się wydarzyło. Wiele instytucji zakłada 
konta na facebooku, by większe grono ludzi poznało co u nich ciekawego 
się dzieje. Jednym z przykładów takiego działania jest brańskie 
przedszkole, które publikuje zdjęcia z ciekawych zajęć i wydarzeń. 
Tworzą pamiątkę dla naszych milusińskich i ich rodziców. 
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Centrum Współpracy i Dialogu 
Uniwersytetu Warszawskiego 

rozpoczęło kampanię informacyjną 

#UWAŻNINASUSZĘ. 
Szanowni Państwo oto kilka 

obrazków, które mamy nadzieje, że 
zapadną w Państwa pamięci 
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REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO „ BRAŃSKIE WIEŚCI” 

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku, tel. 85 6789 665, 514 025 160  od wtorku do soboty w godzinach 13.00 – 21.00 

mok.bransk@gmail.com 


