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               Życzyty Wat zadowolenia i satysuakcji  
z podejtowanych wyzwań. 

 Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam  
spokój, wytchnienie i radość. 

Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnyt pięknet, 
a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, potyślnością i szczęściet. 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia! 

 

Przewodniczący Rady Miasta      Burtistrz Miasta Brańsk 
           Edward Bolesta               Eugeniusz Koczewski 

            OD REDAKCJI 
    W tym numerze cofniemy się trochę i przedstawimy Paostwu przedsięwzięcia zrealizowane w 2021 roku.  
Będzie trochę informacji, ogłoszeo oraz ciekawostek, jak to zwykle na koniec roku się nazbiera, a Nowy Rok już 
niebawem. Niebawem również Boże Narodzenie. Świąteczną atmosferę w sklepach można było poczud już na początku 
listopada, a w grudniu Bożonarodzeniowa gorączka zaczęła się na dobre. Braosk nie odstaje od reszty świata i u nas 
również przepięknie ustrojone ulice i oczywiście plac miejski. W tym roku rondo dostało nową ozdobę świetlną, a 
choinka z ronda wzbogaciła plac miejski. Również w szopce miejskiej pojawiły się nowe postacie.  

        Życzymy miłej lektury. Redakcja „Braoskich Wieści” 

Z listów do św. Mikołaja: 
          Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
– „Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na 
zakończenie ferii świątecznych”. 
 
Tata pyta Jasia: 
– Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj 
przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej? 
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 
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      12 grudnia, jak co roku w grudniu kiermasz 
zorganizowało Przedszkole im Sióstr Sercanek z Brańska. 
Do sprzedaży były pyszne pyzy i ciasto, a także stroiki 
świąteczne wykonane przez rodziców, pracowników i 
dzieci brańskiego przedszkola. 
 
       Pozostałe ozdoby z 
kiermaszu są do nabycia 
w nowym przedszkolu, 
serdecznie zapraszamy i 
zachęcamy do zakupu 
komu jeszcze się nie 
udało nic zdobyć. 

                                                       Miesiąc grudzień to czas organizacji kiermaszów    
       Bożonarodzeniowych, kolędowania i „opłatków”.  
                     Kiermasz Charytatywny na rzecz chorego Mikołajka Żocha jeszcze w 
listopadzie zorganizował Brański Klub Seniora "Pogodni". Nasi seniorzy przygotowali 
wiele smakołyków, stroików i gadżetów świątecznych.  „Podczas Kiermaszu 
Charytatywnego, udało nam się zebrać 4700 zł! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w tę akcję! – czytamy na stronie facebookowej klubu.  
 
  

Panie z klubu dalej 
działają z kolejnymi 
stroikami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       biuletyn informacyjny –   BRAŃSKIE WIEŚCI                                                      grudzień /2021      3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres świąt i zbliżający się koniec roku to 

dobry moment na podsumowanie całorocznej pracy. 

2021 to kolejny trudny rok pandemii. Trudny nie 

tylko z uwagi na fakt, że wielu z nas zmagało się z 

chorobą, która  jak doskonale wiemy, może nawet 

zabić, ale także z powodu kryzysu gospodarczego, 

będącego następstwem sytuacji epidemicznej i 

wprowadzonych ograniczeń. Finanse samorządów 

także odczuły skutki tej sytuacji, gdyż jednym ze 

składników dochodów  każdego samorządu, w tym i 

naszej gminy jest udział PIT. Tych mieliśmy w tym 

roku mniej niż przewidywaliśmy, ponieważ dotknięte 

kryzysem firmy nie osiągały takich dochodów, jak w 

poprzednich latach. 

       Jednak mimo tych trudności trochę oswoiliśmy 

pandemię i nauczyliśmy się z nią walczyć. Aktywnie 

zaangażowaliśmy się w akcję szczepień, oferując 

seniorom dowóz do punktów szczepień oraz 

współpracując ze Starostwem Powiatowym w 

tworzeniu dodatkowego punktu przy DPS. Sporym 

powodzeniem cieszyła się nasza miejska loteria 

szczepionkowa, dzięki której zajęliśmy trzecie miejsce 

w powiecie, w konkursie dla gmin ,,Rosnąca 

odporność”.    W ramach tego konkursu otrzymaliśmy 

250 000 zł do wykorzystania na łagodzenie skutków 

pandemii. 

       Mimo obostrzeń, pod koniec stycznia swoją 

działalność rozpoczął Brański Klub Seniora. Przez 

cały rok 45 osób uczestniczyło w różnego rodzaju 

zajęciach: warsztatach kulinarnych, terapii tańcem i 

ruchem (gimnastyka rehabilitacyjna), zajęciach e-

senior (obsługa komputera i internetu), edukacji 

prozdrowotnej, wyjazdów do kina, teatru, muzeum i 

na basen (aquaerobik). 

            W ciągu mijającego roku, zrealizowaliśmy 

wszystkie istotne  projekty. Najważniejsze z nich to 

inwestycje drogowe. Chyba pierwszy raz w historii 

miasta, jednocześnie były przebudowane trzy ulice. 

 A były to dwie ulice gminne:  

Słowackiego, koszty inwestycji 344 311,17 zł  

(dofinansowanie z RFRD 161 994,08zł), 

Jagiellończyka 846 579,10zł (dofinansowanie z 

RFRD 358 391,04zł) oraz powiatowa ulica 

Piłsudskiego gdzie nasz wkład to ponad 500 000zł   

Zadbaliśmy również o okolice zbiornika 

retencyjnego poprzez wygrodzenie i utwardzenie miejsca 

parkingowego i ustawieniem na grobli ławek oraz koszy. 
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Inną wyczekiwaną inwestycją był  ciąg pieszy wzdłuż 

rzeki, w stronę mostu. Wartość projektu 336 121,06 zł 

dofinansowanie 112 926,46 zł. W ramach tego zadania 

został ułożony chodnik, zakupiono nowe ławki, 

wyremontowano kładkę przy stawie, ustawiono barierki 

ochronne,  uporządkowano teren oraz posadzono drzewka 

wzdłuż rzeki. 

 

 

 

 

 

 

Niewątpliwie na poprawę wizerunku Naszego Miasta duży 

wpływ miało zagospodarowanie ronda na ulicy Armii 

Krajowej oraz okolicy stawu przy ulicy Mickiewicza. 

Inwestujemy również w nasze środowisko, za kwotę 

prawie 600 000 zł (dofinansowanie 379 918,71 zł) na 

początku roku zostały zamontowane w hydroforni, 

oczyszczalni ścieków i Zespole Szkół panele 

fotowoltaiczne. Ta inwestycja ma nie tylko aspekt 

ekologiczny, ale również ma wpływ na wysokość 

rachunków za energię elektryczną. 

      Dbaliśmy również o nasz zasób komunalny, oprócz 

bieżących remontów, wymieniliśmy dachy na budynkach 

przy ulicy Sienkiewicza i Rynek  - łączny koszt 

106 220,00 zł 

       Za kwotę ponad 235 000 zł doposażyliśmy nasze 

służby komunalne, zakupując: ciągnik New Holland, tur, 

pług śnieżny, kosiarkę samobieżną oraz samochód do 

hydroforni. 

     Ważnym elementem naszego bezpieczeństwa 

niewątpliwie jest wyposażenie OSP. W 2021 roku nasi 

druhowie zostali doposażeni z różnych źródeł kwotą 33 

200 zł . Jedne z ważniejszych zakupów to sprzęt do 

ratownictwa wodnego oraz kolejny samochód tym razem 

osobowy, terenowy, 4x4, nissan pick-up. 
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      W ramach programów: „Posiłek w szkole i w domu” , „Laboratoria Przyszłości ”i „Poznaj Polskę” Zespół Szkół 

otrzymał dofinansowanie do remontu stołówki i kuchni (80 000 zł), na pomoce naukowe ( 90 300 zł) oraz wycieczkę 

krajoznawczą (5 000 zł). 

      Bez przerwy pracujemy na poprawę wizerunku Naszego Miasta. Dbamy by żyło się tu wygodnie i bezpiecznie. 

Wszystkie nasze starania w infrastrukturę, środowisko, komunikację, otoczenie, szkolnictwo zostały dostrzeżone przez 

Portal Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, która przy współpracy z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej 

Akademii Nauk porównała  wszystkie 2477 gminy w całej Polsce i opracowała ranking ,,Gmina dobra do życia”. Ranking 

uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność 

opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg 

różnorodnych danych środowiskowych. Miasto Brańsk w tym rankingu zajęło bardzo wysokie 7 miejsce w województwie 

podlaskim i 324 w klasyfikacji ogólnopolskiej. 

 

Pragnę bardzo podziękowad wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za ciężką pracę, pomoc i 

poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również pracownikom instytucji i stowarzyszeo, z 

którymi współpracujemy w realizacji naszych zadao. Dziękuję Paostwu, radnym, kierownikom jednostek 

oraz wszystkim mieszkaocom naszej Gminy za wsparcie i zrozumienie. 

Życzę Paostwu w Nowym Roku przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i pomyślności, życzę dobrej 
współpracy, która będzie budowad i rozwijad Miasto Braosk, tak by tworzyd dla naszych mieszkaoców jak 
najlepsze warunki do  życia i zamieszkania. Życzę abyśmy potrafili się wspierad nawzajem i szukali 
konstruktywnych rozwiązao dla wspólnego dobra. By w naszym otoczeniu nie brakowało życzliwości, 
szacunku i wzajemnej troski. Życzę nam wszystkim powrotu do normalności i poczucia bezpieczeostwa w 
codziennym życiu. 

Burmistrz Miasta Braosk 
Eugeniusz Koczewski 

Ranking Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia" 

oprac. prof. Przemysław Śleszyński 

UJĘCIE OGÓLNOPOLSKIE 

A – miasta na prawach powiatu, B – strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, C – gminy z siedzibą powiatu, D – 

gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, E – gminy wiej-skie i miejsko-

wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców 

  

      pozycja w 

rankingu w 

ujęciu 

ogólnopolskim 

kod nazwa gminy województwo 

kategoria 

gminy w 

rankingu 

typ 

administracyjny 

wskaźnik 

jakości 

życia 

135 206101 Białystok podlaskie A m 57,77 

193 200213 Wasilków podlaskie B mw 56,72 

202 200301 Bielsk Podlaski podlaskie C m 56,62 

219 201301 Wysokie Mazowieckie podlaskie C m 56,41 

232 200209 Supraśl podlaskie B mw 56,24 

295 200203 Dobrzyniewo Duże podlaskie B w 55,62 

324 200302 Brańsk podlaskie D m 55,21 

422 200201 Choroszcz podlaskie B mw 54,32 

432 200601 Kolno podlaskie C m 54,26 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/wyniki 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wśród samorządów powiatu bielskiego Braosk 
wygrał 250 tys. zł. Bielsk Podlaski zajął pierwsze 
miejsce z kwotą miliona złotych, gmina Bielsk Podlaski 
zajęła  i miasto Braosk zajęły kolejno drugie miejsce z 
nagrodą w wysokości 500 tys. zł.  

            W konkursie nagradzane były samorządy, które w okresie od 
początku sierpnia do kooca października odnotowały najwyższy wzrost 
liczby osób zaszczepionych.  

 

10 grudnia  w Urzędzie Miasta miała miejsce bardzo 
przyjemna dla niektórych uroczystość wręczenia 
bonów na sprzęt RTV/AGD w ramach naszej, 
miejskiej loterii szczepionkowej. 
Losowanie (transmitowane w sieci) odbyło się na 
Mikołajki 06 grudnia. Wylosowano 5 zgłoszeń. 
Dzisiaj bony o wartości 2000 zł każdy odebrali: 

Anna Niewiarowska 
Agnieszka Buśko 

Monika Podolszańska 
Jerzy Akacki 

             GRATULACJE! 
Eugeniusz Koczewski 
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Uwaga ogłoszenie! 
Przychodnia MIDMED zaprasza wszystkie chętne osoby powyżej 18 r.ż. 
(również spoza listy lekarza rodzinnego) do szczepienia przeciw grypie. 
Szczepienia bezpłatne. 
Punkt szczepień: NZOZ MIDMED ul. Kościelna 9 Brańsk, w godz. od 8-18, 
tel.: 85-7375-367 



23 listopada w centrum Braoska przy placu miejskim rozstawili się 
żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej. Swoje zainteresowanie 
niecodziennymi gośdmi szybko pokazała grupka mieszkaoców, 
szczególnie dzieci z tutejszej szkoły podstawowej i przedszkola, które 
wręczyły żołnierzom rysunki z podziękowaniami za ich służbę.  

To piękny gest w szczególnie ważnym czasie - obrony polskiej granicy.            
W imieniu wszystkich mieszkaoców serdecznie dziękuje       

                                         uczniom, przedszkolakom nauczycielkom i        
                        nauczycielom za tę inicjatywę oraz żołnierzom za   

                           zaszczycenie swoją obecnością w naszym mieście -   
                         komentował na pokazie burmistrz Eugeniusz Koczewski. 
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W poniedziałek wziąłem udział w sesji 
Rady Miasta Braosk. Rozmawialiśmy o 
#ProgramInwestycjiStrategicznych (w 
skrócie PIS)w ramach #PolskiŁad z 
którego miasto Braosk otrzymało jedno z 
najwyższych dofinansowao ( ponad 11 
mln zł). Mówiłem też o fotowoltanice i 
nadchodzących zmianach. Dziękuję Panu 
Burmistrzowi Eugeniusz Koczewski i Panu 
Przewodniczącemu za zaproszenie. 
Dziękuję Paostwu Radnym #PiS za cenne 
uwagi, dyskusje o potrzebach Miasta i 
współpracę którą utrzymujemy od kilku 
lat.                                          Jacek Bogucki 

  

W poniedziałek 29 listopada odbyła się XX sesja 
brańskiej rady miasta na której pojawił się 
niecodzienny Gość z Wiejskiej senator Jacek Bogucki 
(PiS). Parlamentarzysta z województwa podlaskiego 
wyjaśniał szczegółowo, czym jest program „Polski Ład” 
– przedsięwzięcie realizowane przez rząd Prawa i 
Sprawiedliwości. 
           Miasto Brańsk otrzyma z tego tytułu środki na 
modernizację budynków Zespołu Szkół im. Armii 
Krajowej w Brańsku (2 975 000 zł) oraz modernizację 
ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej i 
drogi do zbiornika retencyjnego (8 550 000 zł). 
Senator otrzymał podziękowania za starania o 
przekazanie dotacji dla Brańska od przewodniczącego 
rady i burmistrza. 
 
- Bardzo dziękuję panu senatorowi. Nikt nie pamięta, aby miasto dostało dofinansowanie w aż takiej wysokości 

– mówił burmistrz Eugeniusz Koczewski. 

Głos zabrał również radny Krzysztof Prześniak, zaznaczając, że ten sukces miał wielu ojców. Swoje 

podziękowania skierował m.in. w stronę innych podlaskich parlamentarzystów PiS-u, nie zapominając również 

o pracownicy urzędu – Joannie Półtorak, która odpowiadała za tworzenie wniosku. 

- Brańsk jest wreszcie doceniany, gdyż jak wiemy w czasach komunizmu nasze miasto było niestety odsuwane 

na boczny tor, degradowane za patriotyczne poglądy swoich mieszkańców – zakończył. 

 
 
 

       
         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 Głosowanie przeprowadzono w dniach od 1 października 2021 roku do 8 
października 2021 roku w godzinach od 8:00 do 15:30, w dniach pracy 
Urzędu Miasta, w siedzibie Urzędu Miasta Braosk ulica Rynek 8 oraz w 
dniach od 1 października 2021 roku do 8 października 2021 roku na 
platformie Budżetu Obywatelskiego. 146 osób oddało swoje głosy na 
projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Łącznie oddano 174 głosy, z 
czego na zadania o charakterze majątkowym oddano 146 głosy, a na 
zadania o charakterze społeczno-kulturalnym oddano 28 głosów. 
             W głosowaniu internetowym głosowało 229 osób, a w sposób 
tradycyjny, wrzucając kartę do urny, głosowało 46 osób. Najwięcej głosów 
oddano 1 października 2021 roku – 66. Pierwszy głos za pośrednictwem 
platformy internetowej został oddany 1 października 2021 roku o godz. 
6:39, a ostatni 8 października 2021 roku o godz. 21:42. 
Dwa projekty spośród czterech trafi do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Braosk na rok 2022. W gronie wybranych 
projektów jeden jest o charakterze majątkowym i jeden o charakterze 
społeczno-kulturalnym. 
Projekt o charakterze majątkowym, który zostanie ujęty w projekcie 
budżetu miasta Braosk na rok 2022:  

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek ”  
– 40 000 zł. 
zgłoszony przez Druhów 
OSP BRAOSK z pomocą 
Pani  
Agaty Puchalskiej 

 

 
          Projekt o charakterze społeczno-kulturalnym, który planuje się do 
realizacji w 2022 roku, to: 

 „Braoska Akademia Rodzica” – 10 000,00 zł. Zgłoszony 
przez Braoski MOPS 
 

Na poszczególne projekty (zadania) o charakterze majątkowym oddano następujące 

liczby głosów: 

Lp. Nazwa projektu 
Głosy  

potwierdzone 

Głosy  

niepotwierdzone 

1. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”  64 89 

2. „Wypoczynek Estetyka Zdrowie” 46 25 

3. 

„Utwardzenie kruszywem naturalnym 

łamanym 0-31 mm działki dojazdowej o nr 

geod.1450 do budynków wielorodzinnych oraz 

garaży przy ul. Armii Krajowej”  

36 

 

15 

                               Razem: 146 129 

 

Na poszczególne projekty (zadania) o charakterze społeczno-

kulturalnym oddano następujące liczby głosów: 

Lp. Nazwa projektu Głosy potwierdzone 
Głosy 

niepotwierdzone 

1. „ Brańska Akademia Rodzica” 28 26 

Razem: 28 26 

 

   Urząd Miasta Brańsk poszukuje 

osoby na wolne stanowisko pracy 

na stanowisko konserwatora sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w 

pełnym wymiarze czasu pracy. 

Wszelkie informacje dotyczące 

wymagań na stanowisku pracy 

zasięgnąć można w Urzędzie Miasta 

Brańsk.  
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"Braoska Akademia Rodzica" serdecznie 

zapraszamy do udziału osoby, które chcą 

pogłębid swoją wiedzę na temat 

rodzicielstwa oraz problemów 

napotykanych w procesie wychowania 

swoich pociech. Jest to inicjatywa, dzięki 

której rodzice będą mogli nabrad nowego 

spojrzenia na kwestie wychowania dzieci 

oraz relacji w rodzinie, zdobędą 

umiejętności przydatne w codziennych 

sytuacjach. Wszelkie informacje 

dostępne w placówce ośrodka. 

Warsztaty będą odbywad się raz w 

miesiącu w godzinach 

przedpołudniowych i popołudniowych 

(dwie grupy). Zapraszamy do zapisów! 
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           Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie 
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Brańsk” jest dofinansowane w 2021/2022 roku 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku. 

Od 15 grudnia policjanci z posterunku w Brańsku pełnią swoje obowiązki w nowej siedzibie. Nowoczesny budynek 
wybudowany został od podstaw ze środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji. Budowa była odpowiedzią 
na oczekiwania mieszkańców i samych funkcjonariuszy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad półtora miliona 
złotych. Posterunek stoi na działce o powierzchni 1184 metry kwadratowe, przekazanej na ten cel przez Urząd Miasta. 
Teren wokół budynku również został zagospodarowany, a sam budynek z powodzeniem komponuje się z architekturą 
Naszego Miasta- mówi burmistrz miasta Brańsk 
 

W kubaturze budynku znajdują się pomieszczenia 
biurowe kierownika posterunku oraz trzech 
dzielnicowych. Oprócz pomieszczeń biurowych są 
tam również pomieszczenia gospodarczo-sanitarne 
i obszerny garaż. Budynek wyposażony jest w 
monitoring. Komfortowe są też warunki 
przyjmowania interesantów, dla których 
wyznaczone jest odrębne pomieszczenie. W 
ramach inwestycji powstał również garaż 
wewnętrzny oraz parking na pojazdy służbowe i 
kolejny do dyspozycji interesantów. 
Teren wokół budynku również został 
zagospodarowany. Inwestycja finansowana była ze 
środków Programu Modernizacji Policji na lata 2017-
2020, jej wartość wyniosła ponad półtora miliona 
złotych. Wczoraj nową siedzibę brańskch 
policjantów odwiedzili już pierwsi interesanci oraz 
przedstawiciele samorządu. 

(KWP w Białymstoku / sc ) 

 



 

 

MIASTO BRAŃSK reprezentowane przez Burmistrza 
Miasta Brańsk – Eugeniusza Tomasza Koczewskiego 
ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach 
projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Miasta Brańsk – 
projekt grantowy” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. 
Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka 
oparta na odnawialnych źródłach energii 
Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej 
wykorzystujących energię słoneczną polegających na 
instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów 
słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym 
budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne 
Grantobiorców z terenu Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem 
budynków, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty 
grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020) Numer naboru: RPPD.05.01.00-
IZ.00-20-003/19 
Informacje o naborze 
Termin, od którego można składać wnioski -16.12.2021r. 
Termin, do którego można składać wnioski - 30.12.2021r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu - Styczeń 2021 r. 
Miejsce składania wniosków 
Urząd Miasta Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk 
Sposób składania wniosków o dofinansowanie 
Wniosek składa się w wersji papierowej do sekretariatu 
Grantodawcy w terminach wskazanych w ogłoszeniu o 

naborze tj. w terminie od 16.12.2021 r. od godz. 
7.30 do 30.12.2021 r. do godziny 15:00. 
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data 
wpływu podpisanego wniosku o udzielenie Grantu do 
sekretariatu Grantodawcy (potwierdzany na pierwszej 
stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel 
sekretariatu lub potwierdzany poprzez odbiór przesyłki) - 
jeżeli wniosek o udzielenie Grantu został dostarczony 
przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy 
osobiście albo za pośrednictwem kuriera. 
Wniosek o udzielenie Grantu złożony poza ogłoszonym 
terminem naboru nie zostaje poddany ocenie, o czym 
wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. 
Wniosek może składać właściciel, współwłaściciel. Wnioski 
należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, 
właściwym dla naboru w ramach Projektu.  
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Kto może składać wnioski? 
Beneficjentem Grantu (Grantobiorcą) są osoby fizyczne 
posiadające prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym położonym na terenie miasta Brańsk. 
Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności 
(w tym współwłasność). 
Na co można otrzymać dofinansowanie? 
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte 
projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu 
budowy nowych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię 
słoneczną polegających na instalacji ogniw 
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na 
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach 
jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z 
terenu Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem budynków,  w 
których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym 
działalność rolnicza. 
Warunki szczegółowe: 
Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej 
lubkolektorach słonecznych powinna być przeznaczona 
wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców 
(Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie 
energii na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Nie dopuszcza 
się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów 
słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy 
pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi 
azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w 
projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed 
wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem 
kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie 
dachowe na nowe, 
Moc instalacji fotowoltaicznej/ kolektorów słonecznych 
powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania 
na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna 
powinna być dobrana, aby całkowita ilość energii 
elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci 
energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym 
okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej 
ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej 
przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi: 
Dofinansowanie w formie Grantu łącznie do 65% 
kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w 
skład projektu grantowego. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 
7.000,00 zł za 1 kWp. 
Wartość Grantu uzależniona jest od mocy instalacji 
fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na 
potrzeby budynku mieszkalnego. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów dla dofinansowanie w formie grantu – do 1 
293 500,00 zł. 
Regulamin wraz z załącznikami oraz pozostałe  
warunki szczegółowe, Wzór wniosku o dofinasowanie 
stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin wyboru i realizacji 
projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, który jest dostępny na stronie:  

 http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl 
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      2021 rok jest wyjątkowy dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 

"Skowronki". Grupa świętowała  15-lecie powstania festiwalu "Podlaskie 

Spotkania", którego koncert finałowy rokrocznie odbywa się w Brańsku 

oraz swoje 35-lecie.  

          Od tańców narodowych po suity z wielu regionów Polski. Wszystko 

w barwnych strojach, z akompaniamentem ludowej kapeli. 6 listopada 

zespół "SKOWRONKI" świętował jubileusz 35-lecia. 

Na scenie zaprezentowało się blisko stu młodych artystów. W ich 

repertuarze regionalne tańce, lokalne przyśpiewki i pieśni. 

          Zespół “Skowronki” z Brańska tworzą pasjonaci i miłośnicy 

folkloru. Mają na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Zespół 

koncertuje zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

                 Jak mówi Mirosław Szymański, choreograf i kierownik 

Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Skowronki” - 28 krajów, 46 wyjazdów 

zagranicznych, jednym z festiwali był w Arabii Saudyjskiej, byliśmy w 

Chinach, Indiach, wróciliśmy w tym roku z Meksyku. 

Koncert z okazji jubileuszu 35-lecia był okazją do wspomnień, prezentacji 

programu artystycznego wszystkich grup koncertowych oraz docenienia 

pracy na rzecz zespołu.  
                                     https://bialystok.tvp.pl/56801841/skowronki-z-jubileuszem 
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           Od czasu relacji z wrześniowego numeru 
„Braoskich wieści” zorganizowaliśmy szereg 
imprez. Mieliście paostwo okazję świętowania 
uroczystych obchodów Święta Niepodległości 11 
Listopada. Szczególnie spodobał mi się wpis na 
facebooku „NIC UJĄD NIC DODAD !! BRAWO 
SAMORZĄD MIASTA . PIĘKNE ŚWIETOWANIE TAK 
WIELKIEJ OKAZJI SZCZEGÓLNIE W OBECNYM 
STANIE RZECZY.” Przy zachowaniu zasad 
bezpieczeostwa.  „Patriotyczny duch w mieście 
był obecny już w przeddzieo święta - w środę w 
Braoskim Klubie Seniora odbyła się Wieczornica 
Patriotyczna połączona z Kiermaszem 
Charytatywnym dla Mikołajka Żocha z Oleksina. 
Panowie wraz z harcerzami Inki i przy 
akompaniamencie akordeonu zaśpiewali pieśni 
patriotyczne, a panie sprzedawały upieczone 
przez siebie ciasta oraz przedmioty rękodzieła. 
(…)Harcerze Inki wieczorem pojawili się na 
cmentarzu, biorąc udział w patriotycznej akcji 
"Światło pamięci Niezwyciężonym". Wcześniej, 
podczas kwesty na cmentarzu udało im się zebrad 
6 573 zł na renowację grobów bohaterów. 11 
listopada w kościele parafialnym, mszę świętą za 
Ojczyznę odprawił proboszcz ks. Andrzej Ulaczyk, 
a następnie obecni przemaszerowali na plac 
miejski, gdzie swoje przemówienie wygłosił 
burmistrz Eugeniusz Koczewski, a uczniowie 
Zespołu Szkół im. Armii Krajowej pod kierunkiem 
nauczycieli: Katarzyny Popławskiej oraz 
Waldemara Zaremby przedstawili częśd 
artystyczną.” – czytaliśmy w artykule pana 
Kamila Pietraszko.  

Zdjęcie z występu PRZEDSZKOLAKÓW – grupa KOTKI -  z okazji 103 
ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI pod kierownictwem pani 
Sylwii Mystkowskiej. Na zdjęciu również pani dyrektor Przedszkola 
Alina Dąbrowska. 
 

Filmy z uroczystości dostępny na youtube 
www.youtube.com/watch?v=qN_3ImbSI6E&ab_channel
=MOKBraosk 
www.youtube.com/watch?v=l69Tvmg01Q4&ab_channe
l=MarzenkaChwaszczewska 
 

Władze samorządowe Braoska przed złożeniem kwiatów. Od lewej 
Przewodniczący Rady Miasta Heronim Edward Bolesta, w środku 
Burmistrz Miasta Braosk Eugeniusz Tomasz Koczewski, od prawej 
Wiceburmistrz Miasta Braosk Joanna Witkowska. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŁUGO OCZEKIWANA MONOGRAFIA MIASTA  
„Braosk. Dzieje Miasta” ujrzała światło dzienne. Publikacja 
współfinansowana z projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Brama na Podlasie” w ramach środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecznośd” PROW 2014-2020 w kwocie dotacji 
40 000,00zł.  

Kilka słów od autora Zbigniewa Romaniuka: „Książka opisuje 
przeszłośd Braoska do 1795 roku i stanowi pierwszy tom historii 
miasta. Jej powstanie to efekt wieloletniej realizacji moich pasji 
historycznej, archeologicznej, geologicznej i pokrewnych. 
Systematyczne badania naukowe nad dziejami rodzinnego Braoska, 
rozpoczęły się w 1985 roku. Początkowo zaangażowało się w nie kilka 
zaprzyjaźnionych osób. Cząstkowe wyniki publikowano, głównie na 
łamach kwartalnika „Białostocczyzna”, a od 1989 roku również w 
piśmie „Ziemia Braoska” oraz w szeregu innych wydawnictw 
regionalnych i ogólnopolskich, co odzwierciedla bibliografia. Nowa 
jakośd badao pojawiła się wraz z rozwojem techniki komputerowej, a 
także po przemianach politycznych 1989 roku, gdy znacząco 
zwiększyła się dostępnośd archiwów, a przekraczanie granic innych 
paostw nie stanowiło już przeszkody. Kwerendy prowadziłem w 
archiwach ZSRR, potem na terenie Republiki Białoruś i Litwy, również 
w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, okazjonalnie na terenie 
Niemiec. Bardzo dużo czasu spędziłem w polskich archiwach i 
bibliotekach w: Warszawie, Krakowie, Gdaosku, Wrocławiu, Łodzi, 
Płocku, Lublinie, Siedlcach, Białymstoku, Łomży, Drohiczynie, Kórniku 
koło Poznania i innych. Przeprowadziłem setki rozmów z obecnymi 
mieszkaocami miasta, jak i osobami, które z niego wyjechały. Czasy 
najdawniejsze to efekt kilkunastoletniego (1970–1987) poszukiwania 
przeze mnie stanowisk archeologicznych na terenie Braoska i w 
okolicy, a także udziału w wykopaliskach prowadzonych przez 
zaprzyjaźnionych archeologów. Zgromadzone zabytki przekazałem do 
Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego. W pracy nad monografią 
wykorzystałem dorobek naukowy historyków i przedstawicieli innych 
dyscyplin naukowych, publikowane i rękopiśmienne wspomnienia, 
doniesienia prasowe. Współpracowałem z historykami, archeologami, 
archiwistami, pasjonatami przeszłości i kolekcjonerami z terenu Polski 
i z zagranicy. Czy przebadano wszystko? Oczywiście nie, gdyż ilośd i 
rozproszenie materiałów historycznych przerastają możliwości 
czasowe i badawcze jednej osoby. Najsłabiej rozpoznane są archiwa w 
Niemczech i we Francji. Niebadane akta nadal spoczywają w 
archiwach i bibliotekach byłego Związku Sowieckiego. Przyszłościowo 
pogłębione kwerendy należy prowadzid na terenie Rosji, głównie w 
Petersburgu, Moskwie, Briaosku oraz w archiwach syberyjskich. Z 
ukraioskich zbiorów najważniejsze znajdują się w Kijowie i Lwowie. 
Również w polskich zbiorach nadal natrafid można na nieznane 
dokumenty. Zgromadzony materiał badawczy wystarczyłby na 
opracowanie kilkutomowe. Monografia jest jednak naukową syntezą, 
a nie kroniką czy powieścią, dlatego przeszłośd Braoska staram się 
zmieścid w dwóch tomach. Pierwszy obejmuje czasy do upadku I 
Rzeczpospolitej, czyli trzeciego rozbioru w 1795 roku. Kolejny tom 
będzie omawiał czasy do drugiej połowy XX wieku.” 

Zapraszamy do lektury monografii "Brańsk. Dzieje miasta." w 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w obchodach 103 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 
BRAŃSK 11. 11. 2021 
Zainteresowanych monografią miasta 
odsyłamy do linka strony internetowej 
Brańska 
https://bransk.um.gov.pl/miasto-
bransk/historia/bransk-dzieje-
miasta.html 
lub Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Brańsku 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składam Serdeczne podziękowanie  

za udostępnienie oryginalnych zabytków  

ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 

 oraz za zorganizowanie wystawy  

,,Brańskie skarby. 

 Archeologiczne wędrówki w 

przeszłość” 
 Pani Dyrektor Biura Kultury w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 

AGACIE PUCHALSKIEJ  

Pani KRYSTYNIE STAWECKIEJ 
Dyrektorowi Muzeum Podlaskiego w 

Białymstoku  

DR WALDEMAROWI FRANCISZKOWI 

WILCZEWSKIEMU 
 

 

 
Burmistrz Miasta Brańsk 

Eugeniusz Koczewski 
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Pod tym tytułem kryje się ekspozycja, która prowadzi w 

przeszłośd Braoska i okolic. Przeszłośd odkrywaną zarówno 

dzięki przypadkowym znaleziskom jak i prowadzonym przez 

wiele lat naukowym pracom archeologicznym. Wernisaż 

wystawy odbył się w ostatnią niedzielę września w Zespole 

Szkół im. Armii Krajowej w Braosku. Częśd ekspozycji 

wystawy w postaci plansz ze zdjęciami oraz wyczerpującymi 

opisami zobaczyd będzie można w przestrzeni miejskiej 

Braoska w sezonie wiosenno – letnim. 

     Co tydzień  intensywnie ćwiczą dziewczęta z 
grup tańca nowoczesnego Dance-Project pod 
czujnym okiem instruktora prowadzącego 
Akademię Tańca Krzysztofa Twarowskiego 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy dziecięce imprezy 
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REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO  

„ BRAOSKIE WIEŚCI” 

Miejski Ośrodek Kultury w Braosku, tel.85 6789 665, 

514 025 160  mok.bransk@gmail.com 

Urząd Miasta Braosk, tel. 85 7375940, 85 7375005 

Wersja elektroniczna biuletynu znajduje się na 

oficjalnej stronie Braoska  

https://bransk.um.gov.pl/kultura/miejski-osrodek-

kultury-w-bransku/branskie-wiesci.html 

Organizator: Burmistrz Miasta 
Braosk; Miejski Ośrodek Kultury w 
Braosku.  
Temat: PRZEDMIOTEM KONKURSU 
JEST WYKONANIE STROIKA, 
BOŻONARODZENIOWEGO DO 
ZAWIESZANIA  
2. Cele Konkursu: - kultywowanie 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia, - 
rozwój wrażliwości plastycznej i 
artystycznej, - integracja 
mieszkaoców Braoska w głosowaniu 
internetowym  
3. Kategorie wiekowe:  
- I gr. wiekowa: przedszkolaki  
- II gr. wiekowa: klasy I – III  
- III gr. wiekowa: klasy IV-VIII  
- IV gr. wiekowa: młodzież do 18 lat.  
- V gr. wiekowa: dorośli 
4. Zakres prac:  
- Prace przestrzenne o średnicy 
maksymalnie do 40 cm.  
- Technika i rodzaj użytych 
materiałów są dowolne. 
5. Wymagania dotyczące prac:  
- Każdy uczestnik może dostarczyd 
jedną pracę.  
- Do stroika powinna byd dołączona 
kartka zawierająca: IMIĘ I 
NAZWISKO AUTORA, nr. Tel. 
KONTAKTOWEGO oraz KATEGORIĘ 
WIEKOWĄ. 

6. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest nieodwołalna.  
7. Kryteria oceny: - Estetyka oraz pomysłowość wykonania stroika - Zgodność z tematem - Oryginalność  
8. Terminy - Stroiki należy składać do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku przy ulicy Rynek 19  

do 28 grudnia 2021r. w godzinach otwarcia.  
- Stroiki mogą również brać udział w konkursie facebookowym, który będzie ogłoszony na stronie 
https://www.facebook.com/MiejskiOsrodekKulturywBransku konkurs zdjęć stroików potrwa od 29.12.2021r do 
03.01.2022r. - Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 06.01.2022r. - 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
https://www.facebook.com/MiejskiOsrodekKulturywBransku  
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że dostarczone prace są oryginałami autora i nie 
naruszają dóbr osobistych innych osób.  
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