
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    Szanowni Paostwo!  
    Przedstawiamy Paostwu kolejny numer kwartalnika „Braoskie 

Wieści”. Mamy nadzieję, że dotrzemy do Paostwa w formie 

papierowej wydania, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad 

higieny.  

          Życzymy miłej lektury.              Redakcja „Braoskich Wieści”               

                                 

RONDO W BRAŃSKU 

IM. KS. ROMANA WODYŃSKIEGO 
      Z takim pomysłem wyszedł Przewodniczący 

Rady Miasta Heromim Edward Bolesta na 

komisji, a następnie na Sesji Rady Miasta w dniu 

31 marca.  

Ks. prałat major Roman Wodyoski zmarł 3 

kwietnia 2019 roku w Braosku, w wieku 89 lat. 

Poza posługą w parafii, pełnił też funkcję 

wieloletniego kapelana Sybiraków, rolników i 

kombatantów.  

    Gdziekolwiek pracował, pozostawiał po 

sobie trwałe ślady swojej działalności 

społecznej. Przyczynił się do utworzenia 

liceum ogólnokształcącego w Braosku, które 

powstało w 1992 roku. Nadanie Zespołowi 

Szkół w Braosku imienia Armii Krajowej oraz 

późniejsze uzyskanie sztandaru to również 

między innymi zasługi kapłana. W dowód 

wdzięczności i uznania w 2005 roku księdzu 

przyznany został tytuł Honorowego 

Obywatela Miasta Braosk, a w 2016 roku 

również  Gmina Braosk przyznała     

               przyznała mu ten tytuł.  

                   Dalsza częśd artykułu na str. 4 

ZDALNE NAUCZANIE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU W BRAOSKU 
W obecnej sytuacji nauczyciele zobowiązani są do 

świadczenia pracy zdalnej w formie kształcenia na odległośd 
zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. Wszystko, co nowe i nieznane budzi    

                niepokój… Jak oświata ma się w Braosku?  str. 8 
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   Pomimo pandemii koronawirusa i zamknięcia Urzędu Miasta w Brańsku dla klientów nigdy nie 

zaprzestaliśmy wykonywania swoich zadań. Od momentu wprowadzenia stanu epidemii, od razu 

wskazaliśmy alternatywne formy kontaktu z Urzędem, między innymi: e-usługi realizowane 

poprzez ePUAP, kontakt telefoniczny czy e-mailowy oraz umieściliśmy specjalna skrzynkę przy 

wejściu do urzędu. 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020  Burmistrza Miasta Braosk z dnia 17 marca 2020 r. 

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESÓW E-MAIL 

Sekretariat Urzędu Miasta Brańsk 
tel. 85 737 59 40, 85 737 50 05, fax. 85 737 53 63 

um.bransk@bransk.podlaskie.pl  

Adres email: um.bransk@bransk.podlaskie.pl  

BIP: bip.um.bransk. wrotapodlasia.pl 

Strona www: www.bransk.podlaskie.pl  

Numer konta bankowego:   
Bank Spółdzielczy w Brańsku: 63 8063 0001 0010 

0100 1182 0005 

Urząd Stanu Cywilnego  tel. 85 737 50 05 w. 27 usc@bransk.podlaskie.pl  

Referat Finansowo-Budżetowy  

Skarbnik Miasta Brańsk 

tel. 85 737 50 87 skarbnik@bransk.podlaskie.pl  

Księgowość – w. 28   Kasa, Podatki, Płace – w. 32 

Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, 

Planowania Przestrzennego, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa: 

Zarządzanie mieniem komunalnym i mieszkaniowym oraz 

inwestycje i budownictwo  – w. 30 

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka 

mieszkaniowa i działalność gospodarcza – w. 25 

m.sakowicz@bransk.podlaskie.pl  

Samodzielne stanowisko ds. oświaty, obsługi 

Rady Miasta i jej organów 
tel. 85 737 50 05 – w. 26 brm@bransk.podlaskie.pl  

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i 

obywatelskich 

tel. 85 737 50 05 – w. 26 

um.obronne@bransk.podlaskie.pl  

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji 

ludności i kadr 
tel. 85 737 50 05 – w. 27 kadry@bransk.podlaskie.pl  

Referat Wodociągów i Kanalizacji  

Hydrofornia – 85 730 28 46  

Oczyszczalnia Ścieków – 85 737 51 18 

wik@bransk.podlaskie.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku  

 

tel. 85 737 50 05– w. 34 

biblioteka@bransk.podlaskie.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Brańsku 

tel. 85 655 10 07 

mops@bransk.podlaskie.pl  

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku 
tel. 8 56789 665  kom . 514 025 160, 508 330 312 

mok@bransk.podlaskie.pl  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Braosku informuje, że porady w ramach 

punktu konsultacyjnego prowadzonego przez panią psycholog Dorotę Al. Arab będą udzielane telefonicznie 

w każdą środę miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00. Nr. Telefonu, pod którym będą udzielane porady: 

534 686 444 
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       W imieniu wszystkich mieszkaoców Braoska kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja złożył Burmistrz Miasta 

Braosk pan Eugeniusz Tomasz Koczewski z panią Sekretarz Joanną Witkowską oraz  Przewodniczący Rady Miasta 

Braosk pan Heronim Edward Bolesta z Radnym  Janem Kryoskim. Uczestniczyli oni również we Mszy Świętej.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostało to zrealizowane. Wewnątrz kościoła ściany były pokryte 

pleśnią. Ponieważ tynk trzymał się słabo ścian nie dało się 

efektywnie ich umyć. Przy większym naciśnięciu tynk zwalał 

się. Malowidła były wykonane z dużą ilością białka i mleka, lecz 

zbyt mało dano octu lub innego utrwalacza. Była to doskonała 

pożywka dla wszelkiego rodzaju pleśni. Nic innego nie 

pozostawało, tylko to zbić – najtrafniejszy wniosek – to zbić 

tynk i położyć nowy. Wprawdzie ludzie przyzwyczajeni byli do 

poprzednich obrazów biblijnych malowanych stylem „Picasso”, 

niestety z pewną przykrością dla mnie musiałem podjąć trafną 

decyzję. Nowy tynk został tylko pobiałkowany. Gładkie ściany 

nie zadowalały, ani proboszcza, ani parafian. Prace zaczęto od 

sufitu zdejmując kawałki pilśniowe z namalowanymi pseudo 

słonecznikami, następnie przygotowano sufit do późniejszego 

malowania kasetonów. Wzór wzięto z kościoła San Spirito z 

Florencji. W bocznych nawach są tylko pomalowane szablony. 

Należało by tak samo wykonać. Główny ołtarz został 

zmieniony. Zaraz po wojnie, gdy spalony kościół 

odremontowano, warunki nie pozwalały zbudować ołtarza 

według godności i wymagań. Przed spaleniem kościoła ołtarz 

główny  był drewniany dwupoziomowy. Niestety nie ma żadnej 

fotografii, ani projektu tegoż ołtarza, dlatego po długich 

konsultacjach zbudowano ołtarz z głównym obrazem 

przedstawiającym Wniebowzięcie Matki Najświętszej – wiernie 

oddana kopia z obrazu Tycjana z kościoła w Wenecji. Kopię tę 

wykonał tam na miejscu pan Robert Stpczyński. Do ściany 

kościoła obraz ma nieodpowiednie rozmiary – za duży. Oprawa 

obrazu była ciężka do dopasowania i dlatego może budzić 

wiele słów krytyki. Zanim wykonano ołtarz, mnie jako 

proboszczowi przysporzyło niezmierną ilość zmartwień i 

kłopotów. Urząd konserwatorki w Białymstoku stawiał swoje 

wymagania, wykonawcy mieli swoje zdanie, parafianie również. 

Trudno to wszystko opisać. Inne prace to odzyskanie domu 

parafialnego od lat powojennych zajętego przez Posterunek 

Milicji, następną sprawą to było nabycie domu pobudowanego 

przy samym kościele, który służył jako zakład do przewijania 

silników, robienia tapicerki itp.. Bliskość kościoła napawała 

mnie troską, aby tam po zlikwidowaniu zakładu pracy nie 

powstało coś zakłócającego świętość miejsca. Gdy wystawiono 

ten dom do licytacji Wójt Gminy Brańsk pierwszy zgłosił ofertę. 

Następną ofertę zgłosił Urząd Miasta podnosząc cenę o 40 

milionów złotych więcej, czyli 400 milionów złotych. 

    Pan przewodniczący stwierdził, że według niego 
był to człowiek godny upamiętnienia, by jego 
imieniem nazwano rondo na ulicy Armii Krajowej. 
Prosił radnych by pochylili się nad tym tematem.  
       Kiedyś Ksiądz Roman przyszedł do Ośrodka 
Kultury w Braosku z nietypową prośbą, o napisanie 
swojej biografii. „Nie dla mnie to potrzebne, ale dla 
jednej studentki, która zwróciła się do mnie o 
pomoc. Ona chce o moich losach pracę i prosiła 
bym coś jej napisał, ale ja komputera nie mam? 
Marzenka mi pomoże? Tak zwrócił się do mnie 
ksiądz Roman. Do dziś nie znam owej studentki, ale 
tak powstała biografia. Ksiądz dyktował, a ja 
pisałam, potem czytaliśmy to razem, trochę 
zmieniał. Potem dalej dopisywaliśmy. Jak już całośd 
była gotowa powiedział: "Jak już mnie nie będzie - 
daj to - może kogoś moje losy zaciekawią".  
          W pierwszych słowach biografii zapowiedział: 
"Jestem Polakiem, ale nie Polonusem i dlatego 
ciężko mi wylad na papier to – co serce czuje. Proszę 
byd wyrozumiałym za mój styl i formę tego, co moja 
pamięd przekaże.” O pobycie w parafii w Braosku 
tak napisał: „20 lipca 1988 kanonicznie przyjąłem 
parafię Braosk od księdza Henryka Kardasza, a 22 
lipca przewiozłem swoje rzeczy. Już wcześniej 
zapisałem się na zbiorową pielgrzymkę po krajach 
Europy Zachodniej. Przed pielgrzymką tylko było 
oficjalne powitanie moje parafian, a parafianie 
mnie. Pielgrzymka trwał cały miesiąc sierpieo. 
Dopiero od września zacząłem pracowad jako 
proboszcz. Pierwsze dni to zapoznawanie się z 
sytuacją, szczególnie gospodarczą. Prace zacząłem 
od Cmentarza Grzebalnego wycinając niepotrzebne 
krzaki i inne prace porządkowe. Ulica od szosy do 
cmentarza była pokryta brukiem. Odprowadzając 
zmarłych na cmentarz patrzyłem, jak kobietom 
„szpilki” wchodzą między kamienie, a pokrycia 
obcasów zawijają się. W rozmowie jeszcze wówczas 
naczelnikiem miasta panem Zbigniewem 
Prześniakiem, nawiasem mówiąc, znajomym od 
mego pobytu w Rudce w latach 1958 – 60, 
doszliśmy do wniosku, iż na tej krótkiej uliczce 
trzeba położyd asfalt. 
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Wówczas miliony były małej wartości. Przechodząc z tej wielkiej inflacji 

na stabilizację obniżono nominały o cztery zera. Burmistrz pan Edward 

Chren zasugerował mi, abym ten dom nabył dla parafii. On wycofa 

swoją propozycję, a ja wejdę w jego nie podwyższając sumy. Wójt, 

chociaż był niezadowolony, ale nie miał odwagi przelicytować. 

Powiedział mi tylko, „a jak ktoś inny zgłosi się i podniesie sumę?” 

odpowiedziałem „To już moja rzecz.” Nawiązałem kontakt z syndykiem 

zamieszkałym w Białymstoku i przystąpiliśmy do formalności. Dom 

został notarialnie zapisany na parafię i wpisany do Księgi Wieczystej. 

Niektórzy parafianie nie pochwalali mojej decyzji. Od początku mówiłem 

im, że tu będą się spotykać różne grupy i zrzeszenia katolickie. Również 

zaplanowałem przenieść Siostry zakonne z małego pomieszczenia do 

tego domu, aby mogły więcej udzielać się w pracach parafialnych. Pod 

tym kontem został zaplanowany nowy remont, a właściwie przeróbka 

budynku. Całe piętro zostało przeznaczone dla Sióstr. Parter natomiast 

ma służyć różnym akcjom w pomocach duszpasterskich. Obecnie tam 

ma swoje pomieszczenie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Caritas, 

są Zebrania Apostolatu Maryjnego, Zebrania Komitetu Parafialnego, 

próby ma Schola, są spotkania ministranckie oraz wiele innych. Dzisiaj, 

ci co nie podzielali mego zdania sami korzystają i nie słyszę krytycznych 

słów na temat  nabycia tego domu, co mnie satysfakcjonuje. Inna pracą 

był kapitalny remont plebanii. Trzeba było wszystko wewnątrz usunąć i 

zgnite stropy i ściany wewnętrzne, aby dostosować do dzisiejszych 

potrzeb. Nowy projekt wykonał inż. Szymański z Gdańska, a 

wykonawcą była Spółdzielnia Remontowo – Budowlana z Bielska 

Podlaskiego. W szczegółach nie będę rozpisywał się jak to wszystko 

przebiegało. Przed czterema laty, czyli w 2004 roku – jesienią 

przeprowadziliśmy duży remont budynku poprzednio służącego do 

nauki religii i ewentualnego zamieszkania. Poprzedni ksiądz Proboszcz 

Henryk Kardasz planował tam zamieszkać, jako emeryt z długo 

pracującymi staruszkami – gospodyniami i w razie potrzeby z Kaplicą 

na miejscu. Oprócz Kaplicy były to bardzo maleńkie pomieszczenia, 

dzisiaj wywołujące ironiczny uśmiech. Jako emeryt, zdając parafię 

następcy Księdzu Prałatowi prof. Seminarium Duchownego Januszowi 

Łoniewskiemu zamieszkałem w tym powyżej wspomnianym domu. 

Korzystam z dwóch salek katechetycznych. Czuję się tam dobrze, 

chociaż jestem tylko sam. 

BÓG I OJCZYZNA 

Poprzednio wspomniałem, iż patriotyzm zaszczepili mi rodzice, szkoła 

przed wojną i pierwsze chwile po wojnie, moi starsi bracia i żołnierze z 

podziemia. Los ojczyzny przeżywałem bardzo mocno, szczególnie to co 

wydarzyło się w czasie okupacji, jak również po wojnie. Niestety były to 

wydarzenia przeważnie tragiczne dla ojczyzny i smutne dla nas. To, co 

się działo w tajemnicy, w wielkim ukryciu i ja również byłem wierny tym 

tajemnicom. W miarę przybywania czasu, po wojnie, komuniści zaczęli 

uciskać nas. Młodzież szkolna, moi koledzy i koleżanki wcześniej 

zaangażowani w pracy podziemnej byli prześladowani. Ja, jako młodszy 

kolega nie miałem takich oskarżeń, ale mocno przeżywałem los tych, 

którzy byli aresztowani, a później przez sąd pokazowy w Drohiczynie 

skazani na karę śmierci, albo długoletnie więzienie. 

      Te chwile nigdy nie zatrą się w mojej pamięci. Wprawdzie ruch ku 

wolności w październiku 1956 roku przyniósł trochę wolności, ale trzeba 

było w dalszym ciągu wiele wydarzeń z poprzednich działań na rzecz 

Ojczyzny trzymać w tajemnicy. Mój patriotyzm, do którego z pełną 

odwagą przyznaję się, pogłębił się, gdy zostałem księdzem. Poznałem 

jeszcze głębiej czwarte przykazanie Boskie, które nakazuje kochać nie 

tylko rodziców, ale jeszcze z większym poświęceniem służyć Ojczyźnie. 

 

W pierwszych latach kapłaństwa, gdzie 

tylko mogłem, szczególnie w kazaniach i 

na lekcjach religii, starałem się mówić, jak 

trzeba kochać Ojczyznę, a ile Polacy 

wycierpieli dla Niej w czasie II Wojny 

Światowej i po niej. W tajemnicy 

otrzymałem książkę „Zbrodnia katyńska w 

świetle dokumentów”. Niektóre fragmenty 

cytowałem, co wzbudzało podziw u ludzi – 

skąd te wiadomości znam. Szczególnie 

naświetlałem zbrodnię dokonaną na 

oficerach i innych patriotach dzisiaj 

odkrytych na cmentarzu w Katyniu. 

Mówiłem, jak Stalin złamał pakt z 1935 

roku o Nieagresji na Polskę. W 1988 roku 

Ksiądz Biskup przeniósł mnie do pracy 

duszpasterskiej do Brańska. Chociaż 

jeszcze nie było zmiany rządu, dokonało 

się to w następnym roku 1989, to już byli 

Akowcy rozpoczęli działalność 

patriotyczną. Pierwszym krokiem było 

wmurowanie tablicy  upamiętniającej  

działalność  

obwodu bielskiego  

Armii Krajowej.  

Jesienią tegoż  

roku kilku żołnierzy 

 z podziemia  

przyjechało do  

mnie, aby  

w brańskim  

kościele  

wmurować tablicę  

następującej treści: 
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W uroczystości wmurowania tej tablicy uczestniczyło wielu byłych 

żołnierzy Armii Krajowej i miejscowego społeczeństwa. To stało się 

początkiem spotkań żołnierzy Armii Krajowej na plebanii w Brańsku, w 

których ja również uczestniczyłem. Jeszcze bez oficjalnej nominaty stałem 

się dla nich kapelanem. Zmiana  sytuacji politycznej w kraju w czerwcu 

1989 pozwoliła nam swobodniej działać. Nasze działanie skupiało się 

głownie przy trzech sprawach: upamiętniać wydarzenia takie jak miejsce 

potyczek z okupantami i komunistami; zaopiekować się tymi Akowcami, 

którzy potrzebują wsparcia, czy to materialnego, czy innego rodzaju opieki 

i po trzecie przekazywać młodszemu pokoleniu patriotyzm dawny, gdyż 

obecnie został przygłuszony przez okupantów i działania komunistów. 

Niezapomnianą była chwila Opłatka zorganizowanego przez Akowców pod 

moim kierownictwem 1990 roku. Ponad 100 żołnierzy zebrało się w 

kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie na Mszy Świętej odprawionej 

przez księdza Biskupa Władysława Jędruszuka. Ja uczestniczyłem w 

koncelebrze. Od ołtarza patrzyłem na byłych żołnierzy Armii Krajowej. U 

wielu widziałem łzy w oczach. Cieszyli się, że doczekali się większej 

swobody, a tylu braci zginęło. Po Mszy Świętej w Sali remizy strażackiej 

odbyła się druga cześć, dzielenie się opłatkiem i wymiana słów z serca 

płynących. Co pewien czas organizowaliśmy różne spotkania z myślą 

zawsze o Ojczyźnie. Przypominaliśmy sobie miejsca bolesne, bo w nich 

ginęli koledzy żołnierze. Najpierw przy dużych staraniach materialnych 

były wstawiane krzyże i tablice upamiętniające poległych, odprawiane 

Msze Święte za nich i za Ojczyznę. Ja szczególnie podczas Mszy 

Świętych starałem się mówić, jaki patriotyzm towarzyszył braciom 

walczącym w Armii Podziemnej. Ponieważ propaganda komunistyczna 

usilnie starała się wmówić, iż to były bandy przeciwko Polsce, chodzili i 

rabowali i wielu Polaków w to uwierzyło, ja znając bliżej tę sprawę 

prostowałem. Miedzy innymi mówiłem żołnierze musieli sami starać się o 

żywność i inne potrzebne rzeczy, aby walczyć z wrogiem. O ile ktoś nie 

chciał dobrowolnie wesprzeć, używali przemocy. Starali się poznać tych, 

którzy sympatyzowali z komuną i byli w stanie pomóc, od tych potrafili brać 

wieprza, albo pewną ilość pieniędzy. Również w ten sposób chcieli ich 

odciągnąć od sympatyzowania z komuną. Prosząc, albo żądając wsparcia 

byli takiego zdania, które ich w sumieniu uspakajało. My pracujemy z 

ramienia Polskiego Rządu w Londynie, który jest głównie akceptowany 

przez naród, mamy większe prawo prosząc o wsparcie, aniżeli rząd 

komunistyczny nakładający obowiązkowe podatki i prawie przez cały 

naród nie akceptowany. Również starałem się w swoich przemówieniach 

usprawiedliwiać wyskoki, czy nawet niektóre działania partyzantów 

tłumacząc, że to byli przeważnie młodzi chłopcy, którzy nie zawsze 

poprawnie się zachowywali, jak na przykład postraszył kogoś bronią, a ten 

myślał, że go chce zabić, weszli na zabawę taneczną i chcieli pokazać 

swoje ja, a nawet trzeba usprawiedliwić pewne czyny bojowe. W 

zaskoczeniu, gdzie każda sekunda jest ważna i szczególnie we własnej 

obronie niewłaściwe podjęli decyzje. Jeszcze jedna rzecz była dzisiaj na 

zimno do skrytykowania. Partyzanci za bardzo ufali donosicielom. Sami nie 

mogli sprawdzić, a z drugiej strony wydawali wyroki tzw. Sąd polowy. 

Podczas swoich przemówień podkreślałem oddanie się Ojczyźnie aż do 

przelania krwi i to powinno dominować przy ocenie partyzantów. Dzisiaj 

stwierdzamy, dziesiątki tysięcy oddało życie, wielu przez ciężkie więzienia  

wyszli na wolność, ale żaden z nich się nie wzbogacił, jak to osiągają 

bandyci. 

Dla upamiętnienia w tej swojej biografii wymienię przynajmniej 

niektóre miejsca, gdzie są pomniki i gdzie była odprawiana raz, albo 

kilkakrotnie Msza Święta: 

- Pomnik pod Lizą Starą upamiętniająca bój stoczony partyzantów z 

Niemcami. 

Ks. Prałat Roman Wodyoski w stroju kanonika 
Kapituły Drohiczyoskiej 

-   W Łubinie Kościelnym na 

cmentarzu na grobach kilku 

partyzantów. 

- Na cmentarzu w Śledzianowie 

również jest tablica pod która leżą 

partyzanci. 

- W Perlejewie partyzanci, którzy 

polegli w walce z żołnierzami 

sowieckimi w Miodusach 

Pokrzywnych. 

- W Kłopotach na cmentarzu 

grzebalnym również nad grobami 

poległych partyzantów. 

- W Ostrożanach tak samo na 

cmentarzu grzebalnym. 

- W Pobikrach poświęcałem 

nagrobek partyzantów, ale bliższych 

szczegółów nie pamiętam. 

- Pod lasem na polach Oleksina 

upamiętnia pomnik zabitego 

partyzanta o ile się nie mylę 

pseudonim Ryk. 

          Chcę jeszcze nadmienić, iż dla 

upamiętnienia tamtych czasów 

postawiliśmy krzyż przy szosie 

Brańsk – Rudka w lesie w 50 – tą 

rocznicę powstania Armii Krajowej w 

1992 roku. Drugi krzyż dębowy 

postawiliśmy na cmentarzu 

grzebalnym w Brańsku z napisem „W 

hołdzie pomordowanym przez 

hitlerowców i stalinowców”. Lampki, 

które tam często się pala świadczą o 

uznaniu tej myśli…  
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                Czy mieszkańcy parafii Brańsk chcą upamiętnienia księdza Romana 

Wodyńskiego? Temat ten poruszył w artykule opublikowanym w czwartek, 

03/10/2019 na stronie https://bielsk.eu/bransk pan Kamil Pietraszko. Możemy tam 

przeczytać wypowiedzi Brańszczan. Oto kilka z nich: 

 „Ksiądz Wodyński otrzymał w swoim życiu zarówno wysokie godności kościelne, 

awanse wojskowe, jak i tytuły honorowego obywatela miasta i gminy Brańsk. Bardzo 

szanuję dokonania zmarłego kapłana, ale nie widzę potrzeby dalszego doceniania 

go w spektakularny sposób.” 

„Ciężko powiedzieć czy inicjatywa powinna wyjść ze strony samorządu - to raczej 

zadanie miejscowego proboszcza, który powinien starać się o pośmiertne 

nagrodzenie swojego poprzednika. Z tego, co słyszałam, to ksiądz prałat był 

entuzjastą powołania ks. Janusza Łoniewskiego na swojego następcę w 2005 roku. 

Nie wiem jak potem układały się ich relacje, ale myślę, że jednak urzędujący dziekan 

brański powinien mieć ten fakt na uwadze, podobnie jak i opinie swoich parafian, 

którzy podejrzewam, że będą jak najbardziej za np. pamiątkową tablicą ku czci 

zmarłego. Miejscowi wierni mogą zresztą przeprowadzić oficjalną zbiórkę funduszy 

na ten cel.” 

 

Wystąpienie na uroczystości  

w rocznicę nadania imienia 

Zespołowi Szkół w Brańsku im 

Armii Krajowej 

„Uważam, że tak skromnego człowieka, jakim 

był ksiądz dziekan, nie trzeba upamiętniać z 

tzw. pompą, ale trzeba to zrobić w sposób 

wymowny - stosownie do jego osoby i zasług, 

jakie miał na swoim koncie. Co byłoby 

najlepszym rozwiązaniem? Myślę, że 

dedykowana tablica wewnątrz kościoła 

parafialnego - nie byłaby pierwsza tego typu 

w naszej brańskiej świątyni, więc dlaczego 

nie zrobić takiej po raz kolejny i to 

człowiekowi, który rzeczywiście codziennie 

doglądał swojej parafii, dbał o remonty - 

zwłaszcza mam na myśli ten generalny, z 

przełomu wieków. 

Drugi pomysł, który przychodzi mi na myśl to 

dąb pamięci - drzewo rosłoby na naszych 

oczach. Trzecią inicjatywą niech będzie 

nazwanie imieniem księdza dziekana tzw. 

domu parafialnego, w którym mieszkają 

siostry sercanki. Skoro ich imieniem 

obdarowano miejscowe przedszkole, to tym 

bardziej można zrobić podobnie w przypadku 

zmarłego proboszcza - zresztą przy 

nabywaniu tego budynku też dużo do 

powiedzenia miał ksiądz Wodyński.” 

 

W portalu społecznościowym Facebook też padło wiele komentarzy. 

Doczytałam się ponad czterdziestu komentarzy na tak. Wiele ludzi 

pisało po prostu „Jestem za” , „Jestem na tak” lub „Oczywiście, że tak 

zasłużył na upamiętnienie”. 

      Zacytuję te dłuższe facebookowe wypowiedzi: „Jestem za. Dużo 

było tych historii z księdzem. Ale ta była wyjątkowa. Nigdy nie chciał 

żebym o tym mówił, ale chyba pora. I Międzynarodowy Zjazd 

Młodzieży Świata Jana Pawła II - Częstochowa. Ksiądz poprosił mnie 

do siebie panie Mireczku może Skowronki pojechałyby do 

Częstochowy - zaproponował. Z chęcią, tylko krucho z kasą - 

odparłem. Wiesz co ja na autokar dam te pieniądze, niech dzieci 

pojadą zobaczą Ojca Świętego. Zamieniałem. Tylko nikomu nie mów, 

to taki prezent od parafian, ale nie muszą wiedzieć. Taki to był 

człowiek, stary fiat, wyświechtana sutanna i dusza na ramieniu. 

JESTEM ZA.” Lub inna wypowiedz: „Przede wszystkim był to 

normalny człowiek, który lgną do ludzi, a ludzie do niego. Miał 

oczywiście jak każdy normalny człowiek swoje słabości, ale nigdy nie 

ukrywał niczego i co najważniejsze potrafił śmiać się sam z siebie. W 

Brańsku spędził ponad 20 lat, tutaj otrzymał tytuł "Honorowego 

Obywatela Miasta". Uważam, że inicjatywa, która wyszła od 

przewodniczącego miasta p. E. Bolesty powinna być przyjęta przez 

aklamację. Ks. Roman na to zasłużył.” 

                                  Marzanna Chwaszczewska 

 

U Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbieranie medalu nadanego  
pośmiertnie bratu Antoniemu Wodyńskiemu pseudonim „Odyniec”  

11 listopada 2007 roku. 

Ze strony Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

w Braosku 
W świątyni może byd 47 osób! 
Przypominamy o obowiązku noszenia 
maseczek! 
Msze święte: 
Niedziele i święta: 8.30; 10.00; 12.00;18.00  
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00;  
Wielu Parafian prosi o konto parafii, 
dlatego podajemy i z góry dziękujemy za 
każdą Ofiarę: 
Parafia Rzymskokatolicka Braosk, Bank 
Spółdzielczy w Braosku  
64 8063 0001 0010 0100 0329 0001 
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                                       Wszystko co nowe i nieznane budzi niepokój. Jest to nietypowa sytuacja nie tylko dla     
                              nauczycieli, ale przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, z którą przyszło nam się zmierzyć. W 
jednej chwili nasze dotychczasowe funkcjonowanie musiało ulec zmianom. Trzeba było opracować system 
organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. Tutaj znaczącą 
rolę pełnią rodzice, którzy pomimo pracy starają się sprostać zadaniom. 

Jak wygląda edukacja zdalna w naszym przedszkolu ? 

Przede wszystkim poprzez kontakt z rodzicami za pomocą strony Facebookowej przedszkola,  

poczty e-mail, telefoniczny lub inne aplikacje –  gdzie przesyłane są treści związane z realizacją 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego (propozycje zabaw, prac plastycznych, zadań 

do wykonania, zabaw ruchowych zgodnie z tematyką.) 

      Oprócz tego nauczyciele- specjaliści prowadzący zajęcia 

logopedyczne, rewalidacyjne, ustalili indywidualnie z 

rodzicami formę kontaktu i pracy zdalnej.  

        Staramy się z koleżankami z pracy w taki sposób 

przekazywać propozycje zajęć edukacyjnych, aby były 

atrakcyjne dla dzieci i możliwe do wykonania w domu. 

        Moim głównym zadaniem jako, że nie posiadam 

obecnie wychowawstwa jest prowadzenie strony 

przedszkola. Oprócz pomysłów własnych i tych wyszukanych 

w Internecie- zbieram materiały od wychowawczyń i 

specjalistów, następnie opracowuję sposób, aby połączyć 

propozycje w całość (tworzenie bazy  materiałów). Materiały 

są różnorodne, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Począwszy od klasycznych kart pracy, nauki piosenek, 

wierszyków, po linki do filmów, bajek, prezentacji 

multimedialnych, odnośników do ciekawych stron 

internetowych , a skończywszy na innowacji, jaką są 

nagrania głosowe, gdzie nauczycielki czytają dzieciom 

opowiadania, bajki, wiersze (logopedyczne, związane z 

tematyką i inne)  a ja staram się  dodać wizualną oprawę, 

aby jeszcze zaciekawić dzieci. Nie podaję też celowo kto 

czyta daną bajkę, aby dać dzieciom możliwość rozpoznania 

głosu swojej ukochanej Pani.  Ponadto  bierzemy udział w 

różnorakich akcjach wewnątrz - przedszkolnych lub 

ogólnopolskich zachęcających dzieci do aktywności oraz  do 

dzielenia się wytworami dzieci w formie zdjęć, nagrań  itp. 

. 

                  Należy do nich m.in. akcja społeczna 

organizowana przez Centrum Rozwoju Regionalnego 

pod nazwą „Dzieci uczą rodziców w domu” , akcja 

czytelnicza „Najpiękniej czyta mi moja mama i mój 

tata”  w ramach programu „Magiczna Moc Bajek” , 

ogólnopolska akcja społeczna „Serce dla Medyka „ - 

polegająca na zrobieniu zdjęcia z rysunkiem  

dotyczącym służby zdrowia. Wtedy zrodził się w mojej 

głowie pomysł, aby zmontować film z pracami dzieci, 

którego głównym celem było podziękowanie lekarzom, 

ratownikom, pielęgniarkom za trud ich pracy.  

W pracy wykorzystujemy również pomysły  

Misiowej Mamy, która jest twórczynią innowacji 

pedagogicznej „Mały Miś w Świecie Wielkiej 

Literatury.” W ramach programu przedszkolaki 

aktywnie realizują moduły „Mali przedsiębiorcy” , 

„Czytające przedszkolaki”,  spotkania czytelnicze 

online i  inne. Pomimo utrudnień  staramy się 

kontynuować  obchodzenie  „ważnych dni”  

zgodnie z kalendarzem oraz  

dni nietypowych np. 

 Powitanie wiosny, 

( spotkanie z  

Panią Wiosną  

online),   
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    Dzień kolorowej skarpetki – na znak 
solidarności z osobami z Zespołem Downa, Akcja 
„Zaświeć się na niebiesko” – wspierająca osoby z 
autyzmem, Wielkanoc, Dzień Ziemi , Światowy 
Dzień  Książki i Praw Autorskich w ramach 
którego powstało nagranie, gdzie czytam wiersz J. 
Huszczy pt. „Skarga Książki”, a obecnie 
realizujemy tematykę patriotyczną szykując się do 
„Majowych Świąt”. Planujemy organizacje 
konkursów z nagrodami m.in. upominki  będą 
czekać na „Najpilniejszych uczniów pracujących 
zdalnie ”, którzy niemal codziennie wykazują 
swoje zaangażowanie oraz konkurs plastyczny 
„Portret mojej Mamy”.  
      Przygotowywanie zdalnych zajęć, 
gromadzenie materiałów, prowadzenie strony 
pochłania mnóstwo czasu i energii, ale 
jednocześnie sprawia przyjemność, kiedy 
dostajemy zdjęcia, gdzie widać uśmiechnięte i  
zaangażowane w pracę dzieci, za którymi bardzo 
tęsknimy i czekamy z utęsknieniem na powrót do 
„normalności”. 
O pracy zdalnej opowiedziała Wioleta Włostowska 

              Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Braosku Jarosław Jakimiuk poinformował na sesji Rady 

Miasta Braosk, że od 25 marca oficjalnie jest wprowadzone zdalne nauczanie. „Co nie znaczy, że nauczyciele 

nie pracowali już wcześniej” – stwierdził dyrektor – „Bo już od 16 marca nauczyciele w Zespole Szkół 

kontaktują się z uczniami i rodzicami za pomocą dostępnych narzędzi informacyjno - komunikacyjnych za 

pomocą Internetu, sms - ów, e - mail, grup klasowych założonych w mediach społecznościowych oraz 

dziennika elektronicznego. Przy pomocy tych narzędzi przekazują też informacje dotyczące realizowanego 

materiału oraz dokonują oceny pracy wykonanej przez ucznia. Nauczyciele i uczniowie korzystają z 

platformy którą udostępniło ministerstwo: e-podręczniki, strony gov.pl/zdalne lekcje, centralna komisja 

egzaminacyjna, aplikacji w platformie e-learningowej, oraz filmików instruktarzowych.  

         Praca nauczycieli jest bardzo zróżnicowana, cześd tworzy prezentacje nowych tematów i udostępnia je 

uczniom, inni kontaktują się z uczniami za pomocą platformy WSiP'u (wsip.net). Wszyscy przesyłają lekcje, 

dwiczenia, zadają przykłady do zrealizowania online. Uczniowie też maja dostęp do podręczników WSiP'u , 

Nowej Ery  i innych podręczników online, w zależności od tego, jaka klasa i na których programach 

nauczania pracuje. Dzieci i młodzież naszej szkoły mają dokładne polecenia i instrukcje - co i w jakiej 

kolejności maja zrobid. Otrzymają linki do dwiczeo online, a także linki to filmów i nagrao dźwiękowych oraz 

zlecanych zadao. Nauczyciele starają dostosowad treści programowe do umiejętności uczniów. Nie są 

zaniedbywani uczniowie bardzo zdolni, ponieważ częśd wykonywanych przez nauczycieli zadao jest 

skierowana tylko do chętnych. Udział w zajęciach podstawowych dla wszystkich uczniów jest obowiązkowy, 

ponieważ na zajęciach są przekazywane treści realizujące podstawę programową z każdego przedmiotu. 

Nasi uczniowie są oceniani za prace wykonane zdalnie: w tym między innymi testy, prace pisemne, możliwe 

są też odpowiedzi (przy ewentualnym zastosowaniu komunikatorów). 

Dyrektor Przedszkola – Alina Dąbrowska  

służy pomocą i radą rodzicom pod numerem telefonu: 

 85 7375142; e-mail: przedszkole@bransk.podlaskie.pl 

w godzinach pracy od poniedziałku do piątku: 7.00 – 16.00 
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       W szkole funkcjonuje zdalna promocja czytelnictwa. 
Poprzez stronę szkoły dzieci dostają informację o 
bibliotekach internetowych, darmowych e-book'ach. 
Polecamy programy telewizyjne, ciekawe strony i 
programy kulturalne. Przygotowano i udostępniono 
materiały do cyklu działao czytelniczych - "Domowa 
biblioteczka". Upowszechnianie czytelnictwa i wydarzeo 
kulturalnych następuje przez facebook'a Zespołu Szkół w 
Braosku , messenger'a, media społecznościowe oraz 
pocztę elektroniczną. Wszystkie zadania edukacyjne 
skierowane do najmłodszych uczniów szkoły 
umieszczane są na stronie szkoły w zakładce e-learning 
zerówka oraz na facebook'u. Na wyżej wymienionych 
stronach są propozycje zadao do wykonania , zabawy 
edukacyjne,  piosenki itp. W przypadku jakichkolwiek 
trudności uczniowie mogą przesyład pytania na pocztę 
elektroniczna poszczególnych nauczycieli. Zdalnie 
również pracują katecheci, którzy informują o 
możliwości uczestnictwa w nabożeostwach wirtualnie, 
korzystania z propozycji w mediach, czy ze strony 
Diecezji Drohiczyoskiej.  

Na stronie szkoły zamieszczona jest też 
informacja odnośnie aktywności fizycznej uczniów do 
samodzielnej pracy w domu podczas obecnej formy 
kształcenia. Do wspólnych dwiczeo zapraszani są 
również rodzice i rodzeostwo. Są to dwiczenia rytmiczne 
typu zumba, aerobik, dwiczenia kształtujące ogólną 
sprawnośd fizyczną oraz dwiczenia korekcyjne. Pani 
pedagog również pracuje i jest do dyspozycji uczniów i 
rodziców poprzez dziennik elektroniczny, e – maile i 
telefon. W tym trudnym czasie każdy rodzic, uczeo i 
nauczyciel ma prawo kontaktowad się z pedagogiem 
telefonicznie i zgłaszad sprawy do rozwiązania.  

Drodzy Paostwo! Zdajemy sobie sprawę, że 
pomimo tego, że mamy najdoskonalsze formy i 
technologie, jednak nie zastąpią tego, co było, ale 
robimy i dokładamy wszelkich starao, aby 
zminimalizowad  skutki tej trudnej dla nas sytuacji.  
            Ile to będzie trwało? Nikt tego do kooca nie wie. 
Od poniedziałku 30 marca są lekcje w telewizji polskiej. 
Odnośnie uczniów od których mamy wiadomośd,  że nie 
mają dostępu do internetu, to wiemy że w zerówce  5 
osób nie ma komputerów, w szkole podstawowej były 
informacje, że w trzech klasach po 1 osobie nie ma 
komputera, ale rodzice maja komórkę z internatem. 
Razem z panem burmistrzem będziemy się starali temu 
zaradzid. 
Wypowiedź dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 
w Braosku z dnia 31 marca br.  
          Dziś zarówno nauczyciele, jak i uczniowie bez 
problemu radzą sobie ze zdalną nauką.            
                                         Red. 
 

          W dniu dzisiejszym (14 kwietnia) została 

podpisana umowa użyczenia 8 laptopów dla ZS 

w Braosku w celu wsparcia zdalnego nauczania. 

     Laptopy pochodzą z grantu, który otrzymało 

Miasto w ramach Akademii Kompetencji 

Cyfrowych. 

      Dodatkowo zamówiliśmy 20 tabletów i 10 
laptopów, które wkrótce trafią do szkoły. 

Burmistrz Miasta Braosk Eugeniusz Koczewski 
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        Oby tak dalej i jeszcze więcej – to życzenie mieszkaoca miasta pod fotorelacją którą Burmistrz Braoska umieścił 
na swoim profilu w portalu społecznościowym. „Zbiornik retencyjny tak długo oczekiwany w Braosku już nabiera 
ostatecznych kształtów. - pisze pan Burmistrz - kosmetyczne poprawki profili, plantowanie wierzchniej warstwy 
urodzajnej gleby, wysiew trawy i układanie trawy z rolki.  

 
 
        W dniu wczorajszym (29.04.2020r.) wykonawca, firma Hydrobud, rozpoczęła prace wykooczeniowe na czaszy 
zbiornika. Został sprowadzony ciężki sprzęt, w tym koparka o bardzo długim zasięgu działania. Prace polegają na 
poprawieniu profili grobli oraz rozplantowaniu czarnej, żyznej ziemi tak, aby można było posiad trawę, która 
zapobiegnie erozji brzegów. Dodatkowo wzdłuż palisady okalającej zbiornik zostanie rozłożona gotowa trawa z rolki. 
Do wykooczenia zostanie jeszcze kanał odprowadzający oraz dojazd technologiczny do jazu. Koryto rzeki zostało 
wyregulowane, wymaga tylko zabezpieczenia poprzez obsiew skarp. Poprawiony również będzie próg spiętrzający 
przy remizie. Myślę, że z dnia na dzieo postępy prac będą coraz bardziej widoczne - mówi Burmistrz Miasta Braosk. 
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     „W tym roku miasto Brańsk miało hucznie obchodzić 
jubileusz 40-lecia Brańskich Dni Kultury. Niestety, w 
związku z epidemią koronawirusa, organizacja imprezy w 
czerwcu i jest raczej mało prawdopodobna. Rozważane są 
dwa możliwe scenariusze: przełożenie na inny termin 
(najprawdopodobniej pierwszy lub drugi weekend 
września) lub całkowite odwołanie 40. edycji BDK. 
Niezależnie jednak od tego, jaka decyzja zostanie 
ostatecznie podjęta, tegoroczny jubileusz zostanie 
uwieczniony w okazałej galerii zdjęć - papierowym i 
wirtualnym albumie przedstawiającym historię Brańskich 
Dni Kultury. 

         O przedstawienie inicjatywy poprosiliśmy Marzenę 
Chwaszczewską - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Brańsku. 

- W tym roku przypada 40. rocznica powstania Brańskich 
Dni Kultury, ale istnieje duże ryzyko, że imprezy masowej 
prawdopodobnie nie będzie można zorganizować, 
przynajmniej w jej tradycyjnym czerwcowym terminie. 
Niedawno na jednym z portali społecznościowych trwała 
akcja związana z umieszczaniem starych zdjęć, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z racji, że Miejski 
Ośrodek Kultury Brańsku na owym portalu posiada swoją 
stronę, to nasz „historyczny album” sprzed kilku lat został 
odświeżony i udostępniony. Tak oto powstała inicjatywa, 
aby może - zamiast Brańskich Dni Kultury, którą mieliśmy 
organizować, a które w planowanym terminie mogą się nie 
odbyć - stworzyć wirtualny album. Wprawdzie Miejski 
Ośrodek Kultury posiada bogatą galerię fotografii artystów 
występujących na podczas Dni Brańska ze wszystkich 
dotychczasowych 39 edycji, w tym roku i tak planowaliśmy 
po jubileuszowej 40. edycji wydać w formie papierowej 
album „40 lat Brańskich Dni Kultury". Jednak idąc za 
pomysłem pana burmistrza Eugeniusza Koczewskiego, by 
zaangażować również mieszkańców do tworzenia 
wirtualnego albumu, zwracamy się z gorącą prośbą do 
wszystkich, którzy posiadają zdjęcia z dni miasta o 
włączenie się do naszej akcji - stwierdziła dyrektor MOK.  

      Informacji o sposobie przesyłania i innych 
technicznych rzeczach będą udzielane telefonicznie pod nr 
tel. 85 737 53 61. Akcja „Zbieramy zdjęcia” potrwa do 31 
maja 2020 roku. 

       Jak dotąd, w naszych rozmowach z osobami 
zarządzającymi miastem, dwukrotnie poruszaliśmy 
kwestię organizacji kolejnych edycji Brańskich Dni 
Kultury, a zwłaszcza ich dokładnego kształtu, 
repertuaru muzycznego. 

- Sprowadzenie do naszego miasta gwiazdy wielkiego 
formatu niesie za sobą wielkie koszta. Niektórzy artyści 
chcą za swój występ kwoty, za którą bez ich udziału 
jesteśmy zorganizować całą trzydniową imprezę. 
Brańsk jest uważany za miasto dobrze sytuowane, ale 
powiedzmy sobie szczerze - nie mamy aż tak bogatych 
lub aż tak hojnych sponsorów, by dać mieszkańcom 
taką atrakcję. Owszem, lokalni przedsiębiorcy często 
dokładają swoje fundusze do realizacji różnych 
inicjatyw, ale nie możemy też nadużywać ich dobrej 
woli. Ze swojej strony uważamy, że te kilkadziesiąt 
tysięcy złotych można przeznaczyć na coś bardziej 
znaczącego i myślę, że większość brańszczan 
zrozumie naszą decyzję, choć w 2020 roku możemy 
zrobić wyjątek z racji na jubileuszowe 40. Brańskie Dni 
Kultury i rzeczywiście być może odbędzie się tu występ 
gwiazdy - mówiła w ubiegłym roku sekretarz miasta 
Joanna Witkowska. 

- Co do organizacji tegorocznych Dni Kultury w 
Brańsku, decyzje jeszcze nie zapadły. Zobaczymy jak 
rozprzestrzeniać się będzie epidemia, ale sądzę, że 
organizowanie tak dużej imprezy w czerwcu to duże 
ryzyko - stwierdził w marcu br. Eugeniusz Koczewski. 

Obecnie, poza stworzeniem jubileuszowego albumu w 
dwóch wersjach (wirtualnej i papierowej) mówi się 
także o możliwym przygotowaniu wystawy zdjęć 
przedstawiającej cztery dekady brańskiego święta. 
Plansze mogłyby znajdować się albo na placu 
miejskim albo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury.” 

(kp) 
                           Źródło: https://bielsk.eu/bransk  

                Niestety z przykrością informujemy, że numer 

telefonu jest nieaktualny. W trakcie prac remontowych - 

ocieplanie i elewacja budynku przy ul. Rynek 19, gdzie 

mieści się Miejski Ośrodek Kultury w Braosku ekipa 

budowlana niechcący uszkodziła linię telefoniczną. Od 

połowy kwietnia kilkunastokrotnie zgłaszaliśmy awarię, 

jednak rezultatu nie było. Zmuszeni byliśmy zmienid 

operatora oraz sied. Nasz nowy numer 85 67 89  665 (ma 

zadziaład) od 6 maja 2020r. Jest nawet prosty do 

zapamiętania: 8 i 56789 i 665                                       Red. 

Konkurs młodych talentów MINI PLAYBACK SHOW podczas 

Dni Kultury na „Zamczysku”. w 2000 roku ( foto: MOK) 
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Braoskie Dni Kultury w 1999 rok - również „Zamczysko” 

(foto: Kronika MOK) 

Turniej zakładów pracy o puchar Przewodniczącego 

Rady Miasta: Urząd Miasta kontra Bank Spółdzielczy - 

2000r. (foto: Kronika MOK) 

      Jeśli macie Paostwo swoje zdjęcia i chcecie włączyd 

się do wspólnej publikacji - prosimy o przesłanie zdjęd na 

pocztę mok@bransk.podlaskie.pl z opisem (data 

wykonania, autor zdjęcia oraz krótkiego tekstu odn. 

tematu zdjęcia) Akcja „Zbieramy zdjęcia” potrwa do 31 

maja 2020 roku.                                                                Red.         

 

Fotografia z 1988 roku. 8 Braoskie Dni Kultury – 

Przemarsz do rzeki Nurzec „Sobótki” – puszczanie 

wianków w Noc Świętojaoską. (foto: Kronika MOK) 
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        Pod koniec stycznia Strażacy OSP Brańsk nieoficjalnie 
żegnali wiekowy wóz bojowy Jelcz i witali nowy marki 
Man. Zarząd, druhny i druhowie dziękowali wszystkim, 
którzy uczestniczyli w powitaniu nowego wozu. 
       W dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 14.00 na placu przy 
remizie OSP Brańsk odbyła się oficjalna uroczystość 
przekazania nowego wozu bojowego marki Man dla 
naszych strażaków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W uroczystościach uczestniczył poseł Jarosław Zieliński, 
Komendant PSP Bielsk Podlaski oraz przedstawiciele władz 
samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta Brańsk. 

 
      Dziś minęło niecałe trzy miesiące od tego wydarzenia, a 
mam wrażenie, jakby wieki minęły. Czy to walka z 
pandemią i duże ograniczenia w normalnym życiu 
sprawiają, że czas jakoś inaczej płynie? Czy może ilość akcji 
naszych strażaków sprawia takie wrażenie. Tak, czy owak 
faktem jest, że OSP nie próżnuje. Na ich profilu w portalu 
społecznościowym zamieszczanych jest dużo relacji 
fotograficznych z przeprowadzanych akcji.  

08.02.2020r. godz. 17:54 strażacy OSP Brańsk zostali 
skierowani do miejscowości Poletyły gdzie doszło do pożaru 
lasu. Sprawne działania strażaków nie dopuściły do 
rozprzestrzeniania się ognia. 

 16.02.2020 r. godz. 05:20  - Kiersnówek - pożar 

kotłowni w domu jednorodzinnym. 

W dniu 16.02.2020 r. w godz. 09:30-13:30 w remizie 

OSP Brańsk -  akcja zdawania krwi. 

27.02.2020r. godz. 00:05 strażacy OSP Brańsk zostali 

skierowani do miejscowości Pietraszki, gdzie doszło do 

pożaru sadzy w kominie domu jednorodzinnego. We 

wspólnych działaniach gaśniczych uczestniczyły 

zastępy JRG Bielsk Podlaski i OSP Domanowo. 

29.02.2020r. godz. 10:14 akcja na trasie relacji Brańsk 

- Rudka gdzie doszło do zdarzenia drogowego. 

Kierujący samochodem osobowym, tuż za zakrętem 

drogi z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie 

nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego wypadł 

autem z drogi do przydrożnego lasu. Kierujący z 

obrażeniami ciała został zabrany przez załogę karetki 

pogotowia do szpitala. 

09.03.2020r. godz. 08:00 akcja… 12.03.2020r. akcja… 

godz. 17:42 akcja… 18:20 akcja… godz. 21:00 akcja… 

22.03.2020r. godz. 08:45 akcja… 26.03.2020r. godz. 

19:35 akcja… 27.03.2020r. godz. 19:03 akcja… 

03.04.2020 r. godz. 10:29 strażacy OSP Brańsk zostali 

skierowani do miejscowości Olędzkie, gdzie doszło do 

wypadku drogowego. Zadaniem strażaków było 

wydostanie kierującego busem z pojazdu, mężczyzna 

został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala.  

08.04.2020r. godz. 18:03 – trasa Poletyły - Załuskie 

znów pożar trawy.  

10.04.2020 r. godz. 11:34 - na trasie Brańsk-Świrydy 

doszło do pożaru komory silnika w samochodzie 

ciężarowym. Sytuacja została sprawnie opanowana. 

10.04.2020r. godz. 19:30 Brańsk-Rudka - pożar trawy.                    

       Red. 
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Brawa dostał i nasz burmistrz i strażacy za dezynfekcję ulic Brańska.   
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców, jak też by ograniczyć 
możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w Brańsku zaplanowano na 23 
kwietnia 2020 roku dezynfekcję przestrzeni publicznej na terenie Miasta Brańsk.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Brańsku gotowa była do wykonywania  czynności dezynfekcyjnych już od 
godziny 18.00. Jednak po apelach mieszkańców, że o tej porze, jeszcze za wcześnie – dezynfekcję 
przełożono na późniejszą godzinę.   Specjalnym środkiem – podchlorynem sodu -  zapisanym w 
wytycznych WHO i  zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  
zdezynfekowano ulice, chodniki , wiaty przystankowe, dworzec autobusowy,  okolice cmentarzy, a 
także elementy tzw. małej architektury w parkach.  
„Dziękuję Druhom OSP BRAŃSK oraz pracownikom UM  
zaangażowanym w akcję odkażania przestrzeni publicznej,  
za sprawne przeprowadzenie zadania.”  
– napisał burmistrz Eugeniusz Koczewski.  
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- Pragnę jednocześnie serdecznie 
podziękować wszystkim brańskim 
wolontariuszkom, które okazały 
swoje wielkie serce i poświęcenie, 
szyjąc blisko 2000 maseczek 
ochronnych dla pracowników 
służby zdrowia, pracowników i 
pensjonariuszy domu pomocy 
społecznej, listonoszy i wszystkich 
potrzebujących mieszkańców 
naszego miasta. Na docenienie 
zasługują również osoby, które 
stale pomagają paniom zdobyć 
potrzebny materiał, użyczają 
swoich maszyn do szycia, czy też 
wspierają tę inicjatywę w inny 
sposób. Mogę z pełnym 
przekonaniem przyznać, że cały 
Brańsk jest zbudowany waszą 
postawą, jest wam wdzięczny za 
bezinteresowną pomoc w tym 
trudnym czasie - dodał Eugeniusz 
Koczewski 

Żródło: : https://bielsk.eu/bransk  

 

v okazji Dnia Strażaka serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia 
składaty Strażakot Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku. 

Pragniety wyrazić Państwu ogrotną wdzięczność za niezwykle ouiarną 
postawę podczas walki z epidetią koronawirusa, która dotknęła Polskę. 

Strażacy, zaraz po personelu tedycznyt i innych służbach 
tundurowych, stanęli w pierwszej linii tych dratatycznych ztagań. 

Państwa zaangażowanie, zdecydowane działania i okazywana ludziot 
solidarność tają olbrzytie znaczenie w tych trudnych dniach. 

Opieka świętego Floriana niech zawsze wspiera Was i Wasze rodziny. 

Przewodniczący Rady Miasta Brańsk            Burtistrz Miasta Brańsk 
       Heronim Edward Bolesta                      Eugeniusz Tomasz Koczewski 
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REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO „ BRAOSKIE WIEŚCI” 

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

mok@bransk.podlaskie.pl 

Urząd Miasta Braosk, tel. 85 7375940, 85 7375005 

     Koniec kwietnia to czas, kiedy większośd umów na imprezy plenerowe 
zazwyczaj była już podpisana. W tym roku niestety to niemożliwe. Na 
konferencji premier Mateusz Morawiecki ogłosił drugi etap odmrażania 
gospodarki. Poza otwarciem żłobków i przedszkoli, powrót do niektórych 
instytucji kultury: galerii sztuki, bibliotek, muzeów. Jest to, jak zaznacza 
minister kultury i dziedzictwa narodowego, nie nakaz do działania, a 
„możliwośd”, bowiem ostateczną decyzję podejmuje organizator, czyli 
samorząd. To władze miasta i województwa, którym dana instytucja 
podlega, w porozumieniu z dyrektorem instytucji i lokalnym inspektorem 
sanitarnym podejmują stosowną decyzję.  W Braosku Miejska Biblioteka 
Publiczna będzie już dostępna dla czytelników, natomiast praca 
Miejskiego Ośrodka Kultury pozostanie dalej ograniczona – czyli 
pracownicy pozostaną w budynku bez możliwości organizacji zajęd i 
imprez kulturalnych z udziałem publiczności. Pozostaje tylko planowad … i 
czekad. Przypominamy, że Fanpage Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Braosku na facebooku wciąż działa i tam zapraszamy   

      Rok 2020 w Miejskim ośrodku Kultury zaczął się 
bardzo pozytywnie. Nikt nie sądził, że teraz, czy 
kiedykolwiek nie będziemy mogli realizowad swoich 
zadao statutowych w pełnym stopniu. Niestety 
KORONAWIRUS nas unieruchomił. Od 12.03.2020r. 
nastąpiło czasowe zawieszenie zajęd grupowych oraz 
organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, 
a następnie od 26.03.2020r. zawieszenie przedłużone 
zostało do odwołania.  
 

z czasu „przedkoronawirusa” 
15 Brańskie Zapusty Muzyczne 2020 

w ostatni poniedziałek karnawału -24 lutego 2020r. 

1 marca w Brańsku 
NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH 

Burmistrz Miasta Brańsk oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku wraz z 
pracownikami pragną serdecznie podziękować Brańskim Harcerzom,  na których pomoc zawsze możemy 
liczyć przy roznoszeniu maseczek dla seniorów oraz dostarczaniu zakupów osobom przebywającym na 
kwarantannie. Dziękujemy!!! 


