
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Drodzy Mieszkaocy 
Początek roku to dobry moment na podsumowanie 

całorocznej pracy i złożenie sprawozdania z funkcjonowania 
całego urzędu. Każdy rok jest inny niż ten poprzedni, ale ten 
2020 rok wszyscy zapamiętamy na długo, był to rok 
szczególny. Rok 2020 już zawsze będzie się kojarzył tylko z 
jednym – z pandemią. Był on bardzo trudny dla nas 
wszystkich, dla całego kraju, dla gospodarki i dla naszego 
Miasta. Wszystkie dziedziny życia: kultura, oświata, służba 
zdrowia, gastronomia, handel odczuły to boleśnie. Liczne 
ograniczenia działalności ze względu na pandemię 
koronawirusa odcisnęły mocne piętno na biznesie, co widad 
również po dochodach gminy. Pandemia stawiała przed nami 
zupełnie nowe zadania, musieliśmy zapewnid sprawne 
funkcjonowanie urzędu, a jednocześnie zadbad o 
bezpieczeostwo mieszkaoców i pracowników. 

W minionym roku uczniowie, rodzice i nauczyciele 
stanęli przed nowym i niezwykle trudnym wyzwaniem, przed 
jakim postawiła nas wszystkich pandemia. Koniecznośd 
zastosowania edukacji zdalnej była dla wszystkich niełatwą 
zmianą. Niemniej, mimo tych trudnych doświadczeo, szkoła, 
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli na wysokości 
zadania, sprostali nowym oczekiwaniom.  

W związku z epidemią dodatkowe zadania realizował 
MOPS – zapewniając niezbędną  pomoc osobom 
przebywającym na kwarantannie oraz osobom starszym,  
przy ścisłej współpracy z Powiatowym  Inspektorem  
Sanitarnym, Policją, OSP, harcerzami oraz Wojskami Obrony 
Terytorialnej.  
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               Minął  rok  pełen niepewności, obaw o każdy dzieo i przyszłośd. Niewiadoma goniła niewiadomą, często nie wiedzieliśmy, co 
wydarzy się za chwilę, wydawało się, że długoterminowe planowanie odeszło w niepamięd, jednak mimo pandemii wiele udało się w 
Braosku zrealizowad. W tym numerze przeczytacie Paostwo o podsumowaniach starego roku. 

 Życzymy miłej lektury.  
Redakcja „Braoskich Wieści”  

 Mimo pandemii, w ciągu tego roku, udało się 
załatwid wiele spraw, większych  i mniejszych. 
Niewątpliwie najważniejszą była kwestia zakooczenia 
budowy zbiornika retencyjnego. Koszt tej inwestycji to 
niespełna  8 400 000 zł w 100% sfinansowanej przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.                          

 

Na zdjęciu: Uroczyste przecięcie wstęgi 31 sierpnia 
2020r. od prawej: Marek Malinowski - Członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego; Burmistrz Miasta 
Braosk Eugeniusz Koczewski; Krzysztof Jurgiel Poseł 
Parlamentu Europejskiego; Kazimierz Gwiazdowski 
Poseł Na Sejm RP oraz były Burmistrz Braoska Czesław 
Sokołowski.                                        Ciąg dalszy na. str. 3                        
 
 

Powierzchnia zbiornika to troszkę ponad 8 

hektarów - w górnych krawędziach skarp. 

Powierzchnia lustra wody to 6,5 ha.  

Pojemnośd to ok. 136,5 tys. m3.  
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Będzie mróz – będzie ślizgawka na boisku szkolnym! Korzystajmy z uroków zimy. Może 
dzieci i młodzież oderwą się na chwilę od komputera.  PS. Podziękowania dla OSP BRAOSK. 

Burmistrz Miasta Braosk  
Eugeniusz Tomasz Koczewski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną inwestycją był remont dachu przedszkola, który 
został poddany termomodernizacji. Położono nowe 
pokrycie, udrożniono kanały wentylacyjne i wykonano 
nowe kominy. Koszt to 124 998,70 zł.  

Na budynku przedszkola zamontowano czujnik jakości 
powietrza, którego odczyt widoczny jest na nowej 
oficjalnej stronie Miasta.  

 
      Dbaliśmy również o nasz zasób komunalny, oprócz 
bieżących remontów, wymieniliśmy dachy na 
budynkach przy ulicy Sienkiewicza i Jana Pawła II. 
     Kosztem 82 164,00 zł w hydroforni zostały 
wymienione złoża, co oczywiście poprawi jakośd wody 
pitnej, oraz na ul. Ściegiennego, przed remontem 
nawierzchni, została ułożona kanalizacja sanitarna     
(115 770,30 zł). Za kwotę 35 100,51 zł została zakupiona  
nowa  przyczepa ciągnikowa. 
         

    Inną bardzo ważną inwestycją była przebudowa ulicy 
Ściegiennego. Na długości 305 m położono nowe chodniki 
oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Całośd zadania to    
640 662,28 zł, w 50 % dofinansowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

 
      Na zdjęciu ulica Ściegiennego od strony ulicy Bielskiej. 
 

 Wkrótce naszym Seniorom zostanie udostępniony 
budynek przy ul. Binduga, gdzie powstaje Braoski Klub 
Seniora. Prace remontowe zostały zakooczone. Na parterze 
budynku powstały sale spotkao, nowe łazienki, aneks 
kuchenny, szatnia oraz pomieszczenie dla kierownika. W 
piwnicy została wyremontowana kotłownia, zainstalowano 
nowy piec z podajnikiem. Na remont i funkcjonowanie 
placówki otrzymaliśmy 713 801,97zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020.         
     W 2020 roku pamiętaliśmy oczywiście o najmłodszych i 
rekreacji na świeżym powietrzu. Przy zejściu do rzeki 
powstał nowy plac zabaw dla dzieci, wyposażony również w 
urządzenia do fitness dla dorosłych.  

 

 
Zdjęcie w trakcie budowy. 
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Na zdjęciach place  zabaw.  
Na ten cel wydaliśmy ponad 140 000 zł. 
Doposażyliśmy także plac zabaw na ul. 
Binduga.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ważnym elementem naszego bezpieczeostwa 
niewątpliwie jest wyposażenie OSP. W 2020 roku nasi 
druhowie zostali doposażeni z różnych źródeł kwotą  
75 480 zł .  

 
Najważniejszym zakupem była łódź ratownicza    
(53 980,00 zł) dofinansowana kwotą 40 758,00 zł  
z Funduszu Sprawiedliwości. 

 
W ramach programów: ,,Aktywna Tablica”, 

,,Zdalna Szkoła” i ,,Zdalna Szkoła+” przekazaliśmy 
Zespołowi Szkół im. Armii Krajowej w Braosku laptopy, 
tablety, tablice interaktywne na kwotę ponad 130 000,00 
zł.  

Pod koniec roku dodatkowo przekazaliśmy 
naszej szkole kwotę 60 000 zł na zakup wyposażenia 
oraz indywidualnych szafek dla każdego ucznia, które 
zostaną ustawione na korytarzach szkolnych. 

Cały czas wsłuchujemy się w Paostwa głosy i 
staramy się reagowad. Nie zawsze wszystko udaje się 
zrobid od razu, proces inwestycyjny ma swoje 
wymagania - tak dokumentacyjne jak i finansowe, 
niczego nie można pominąd. 

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 Tomasz Koczewski 

       4                 Numer 1/01/2021                                  biuletyn informacyjny –   BRAŃSKIE WIEŚCI  

ANKIETA DOTYCZĄCA STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
 I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA BRAŃSK 

 

Szanowni Państwo! 
        W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dokumentu 
planistycznego – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Brańsk, zwracamy się do Państwa z prośbą o 
wypełnienie ankiety oraz wzięcie udziału w głosowaniu poprzez stronę 
internetową 
http://konsultacje.podlasie.pl/bransk/ 
                  Ankieta ta ma na celu dostarczenie informacji na temat potrzeb, 
oczekiwań i wizji mieszkańców Miasta Brańsk dotyczących kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Ankieta stanowić będzie 
ważny materiał pomocniczy w tworzeniu studium. Ankieta skierowana 
jest do pełnoletnich mieszkańców naszej gminy i ma charakter 
anonimowy. Wykorzystana zostanie tylko i wyłącznie do celów 
opracowania studium.  
 
Prosimy o wpisanie  odpowiedzi lub wypełnienie pustego pola. 
 

E – konsultacje będą prowadzone do dnia 30 stycznia 2021 roku 
Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski 

 
Link do ankiety w postaci kodu QR obok 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czy to muszą być mieszkańcy Brańska, czy mogą na 
przykład dojeżdżać? 

 Wniosek skierowany jest tylko do zameldowanych 
mieszkańców Brańska.  

 Czy będzie tam konkretna liczba osób zapisanych, czy 
będzie można się dopisywać do klubu w trakcie ? 

 Przewidywany wniosek jest na napisany na 45-ciu 
uczestników. Mamy już prawie komplet, ale jeżeli będą 
osoby chętne, bądź w trakcie się ktoś wypisze będzie 
można w to miejsce zostać zapisanym. 

  Czy będzie jakieś oficjalne otwarcie klubu? 
  Planujemy otwarcie uroczyste, jeżeli będzie to już 

możliwe pod koniec tego miesiąca. 
Życzymy seniorom aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i społecznych 

organizowanych w różnych panelach tematycznych. 

Dziękuję za rozmowę. 
Marzanna Chwaszczewska 
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            Miasto Brańsk i Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brańsku realizują projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich „Brański 
Klub Seniora”. Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności i uczestnictwa 45 osób 
niesamodzielnych t.j. zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie 
miasta Brańsk w życiu społecznym poprzez 
zindywidualizowane działania ułatwiające tym 
osobom dostęp do usług społecznych świadczonych 
w utworzonym Brańskim Klubie Seniora. 

O rozmowę dotyczącą powstania Klubu 
Seniora poprosiliśmy panią kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelinę Witkowską.  
 Pani Ewelino jak to się zaczęło, kiedy został 

napisany wniosek? 
 Przygoda z Klubem Seniora rozpoczęła się w 

2020 roku, dokładnie w lutym. Pierwsza wersja 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego trafiła właśnie 13 
lutego. 

 Wiadomo że później była pandemia, więc temat 
klubu seniora opóźniał się w czasie. Długo to 
trwało,  ale prace w klubie seniora mają się ku 
końcowi, lub może  czy już są ukończone? 

 Prace adaptacyjne są już ukończone, w tej chwili 
trwa wyporządzanie w odpowiednie sprzęty, 
pomoce i tego typu rzeczy. W trakcie jest przetarg 
na usługi wsparcia w tym zarządzanie projektem , 
czyli na zatrudnianie odpowiedniej kadry do 
prowadzenia zajęć w klubie seniora. Od stycznia 
jest zatrudniony  kierownik który będzie 
prowadził Brański Klub Seniora. 

 A kto jest kierownikiem? 
 Pani Gawrysiak Hanna, która wygrała konkurs 

poprowadzi Brański Klub Seniora. 
 Od kiedy ruszą zajęcia? Czy będzie to czas, jak już 

obostrzenia będą poluzowane i będzie można? 
 Zajęcia będą prawdopodobnie już niebawem, 

jeszcze na sto procent tego nie wiemy, bo cały 
czas konsultujemy wysyłając kolejne pisma z 
zapytaniem. Mamy rożne informacje, co do tego, 
czy może być już otwarty klub. Wcześniej, chyba 
na początku stycznia, była taka informacja, że 
kluby seniora przy odpowiednich obostrzeniach 
mogą funkcjonować po  uzgodnieniach z 
sanepidem. Natomiast inne województwa inaczej 
podchodzą do tego tematu, więc na razie jeszcze 
jesteśmy na etapie uzgadniania. Nie mniej jednak 
zakładamy, że to będzie szybko. 

 Czy każdy może do tego klubu seniora się zapisać, 
czy są jakieś ograniczenia np. wiekowe? 

 Tak jest ograniczenie wiekowe. 60+ kobieta i 65+ 
lat mężczyźni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         W 2020 roku po przerwie świątecznej dzieci wróciły do 
szkoły, Jednak już od 12.03.2020r. lekcje były prowadzone z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 
związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . 

 

Realizowane działania, programy  profilaktyczno-
wychowawcze, projekty w 2020 roku. 

-  W dniu 17 stycznia 2020r. grupa wolontariuszy z naszej 
szkoły odwiedziła  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Brańska. Uczniowie udali się tam z przygotowanym  
programem słowno-muzycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka 
-  Wirtualne spotkanie z policją - które miało na celu 
przypomnieć uczniom zasady ruchu drogowego 
-  Akcja MEN „Szkoła do Hymnu”- odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego online. 
-  Akcja społeczna „Serce za odwagę”,  której celem było 
przygotowanie kartek świątecznych dla Weteranów 
Wojennych.  
-  Akcja MEN „Razem na Święta” , której celem jest  zachęcenie 
uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie 
wspólnot i więzi międzypokoleniowych 
-  Międzynarodowy projekt edukacyjny  „Czytam z klasą 
lekturki spod chmurki.”- wspierający rozwój czytelnictwa 
wśród uczniów oraz poruszający ważne wątki natury 
ekologicznej.  
 -„ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” , „Święto Drzewa”, 
„Dzień Pluszowego Misia” (online), „Andrzejki „ (online),  
„Mikołajki”  
-„Bożonarodzeniowy Kiermasz Szkolny” - uczniowie 
przygotowywali samodzielnie i z rodzicami ozdoby na 
kiermasz. 
 

Udział uczniów w konkursach, zawodach i 
przedsięwzięciach. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Brańsku bardzo 
chętnie biorą udział w różnych konkursach, 
olimpiadach i zawodach: 

Miejski konkurs plastyczno- fotograficzny 
„Wszystko się mieni barwami jesieni”, którego 
organizatorem był  Miejski Ośrodek Kultury w 
Brańsku.  

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Alfik” 
– I miejsce w województwie 

„Koncert świąteczny online.” Organizowany 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku. 

Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „ Mój 
ulubiony bohater literacki.” 

Konkursy przedmiotowe organizowane przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty – etap szkolny  
 matematyczny – 12 osób,  język angielski – 7 
osób, język polski – 8 osób, historia – 1 osoba,  
informatyka –4 osoby, biologia -10  osób, 
geografia -2 osoby,  chemia -7 osób, fizyka -3 
osoby,   j. niemiecki-3 osoby, plastyczny- 6 
osób. Etap rejonowy-matematyczny-1 osoba, 
biologiczny- 5 osób, j. angielski- 1 osoba 

Uczniowie   Zespołu Szkół  w Brańsku 
w 2020 roku brali udział w mistrzostwach 
powiatu w piłce ręcznej.  
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W mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej nasi uczniowie 

zajęli następujące lokaty: 

*dziewczęta klas IV-VI SP zajęły III miejsce;                                                                                

*dziewczęta klas VII-VIII SP zajęły II miejsce i wywalczyły 

awans  do finału grupy południowej i tam zajęły IV 

miejsce;    

                                                                   

*chłopcy  klas VII-VIII SP zajęli III miejsce w powiecie.                                                   

Niestety w tym trudnym dla nas wszystkich  roku to były 

jedyne zawody ,w których uczestniczyli nasi uczniowie. 

Pandemia uniemożliwiła uczniom udział w pozostałych 

zawodach. 
 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy 
pożarom”- III miejsce  

 Ogólnopolski Konkurs matematyczny – KANGUR  
 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zdrowe, 

smaczne, kolorowe – kupuje produkty krajowe”       
– II miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękne są nasze 
barwy ojczyste”- wyróżnienie 

 Wojewódzki Konkurs wiedzy o pszczołach-VI 
miejsce  

 Mikołajkowy Konkurs Matematyczny dla kl. VIII- 
etap powiatowy 

 Ogólnopolski Konkurs plastyczny „ Z moich 
rodzinnych stron- zabytki zapomniane, warte 
ocalenia” 

 Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na 
wsi” 

 Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa - miejski 
 Konkurs recytatorski „Nigdy więcej wojny”-II 

miejsce w konkursie międzyszkolnym 
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Święty Jan 

Paweł II w oczach dziecka” „Wstańcie, chodźmy” 
 Szkolny Konkurs plastyczny „Przyroda i my” 
 Szkolny Konkurs fotograficzny „Brańska przyroda 

w obiektywie” 
 Szkolny Konkurs plastyczny „Eko – zakładka” 
 Szkolny Konkurs plastyczny „ Pejzaż  jesienny” 
 Szkolny Konkurs plastyczny „ Pejzaż  zimowy” 
 Szkolny Konkurs plastyczny „Rzuć palenie razem z 

nami” 
 

NASI NAJMŁODSI UCZNIOWIE 

Od najmłodszych lat staramy się wpoić dzieciom, jak 
ważna jest pomoc drugiej osobie, dlatego też 
zorganizowana została zbiórka słodyczy do Domu 
Dziecka w Krasnem, dzieci wzięły udział w akcji MEN  
„Razem na święta”, gdzie wspólnie  z rodzicami 
przygotowywali kartki świąteczne, słodkie upominki 
do Domu Opieki Społecznej w Brańsku.  

 
Aktywnie włączyły  się w przygotowanie ręcznie 
robionych fantów na Kiermasz Bożonarodzeniowy.  
Dzieci brały udział w  „Dniu Babci i Dziadka”, „Dniu 
Edukacji Narodowej”. W czasie pobytu w szkole 
uczniowie mają możliwość rozwijania swoich 
zainteresowań i pasji. Biorą udział w konkursach na 
terenie szkoły jak i poza nią np. „Najładniejszy 
lampion”, „Mój różaniec”, „Mikołaj w oczach dziecka”, 
„Mój wymarzony lizak”, „Jan Paweł II w oczach 
dziecka”. Uczęszczają na zajęcia taneczne, artystyczne.  
                     W szkole krzewimy wartości narodowe, 
przystępując do akcji „Szkoła do hymnu”.  
Pielęgnujemy tradycje patriotyczne. Najmłodsi 
członkowie społeczności szkolnej z ogromnym 
zaangażowaniem biorą udział we wszystkich 
możliwych akademiach patriotycznych, aby 
podkreślić rangę danego wydarzenia, dzieci  
samodzielnie wykonują symbole narodowe i 
prezentują je  podczas narodowych świąt.  
       Uczniowie biorą udział w akcjach i 
uroczystościach takich jak: „Dzień pluszowego misia”, 
„Andrzejki”, „Mikołajki”, „Zabawa karnawałowa”, 
„Choinka”, „Dzień Dziecka”. 
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               SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI   
W naszej szkole od lat istnieje SKO prowadzone przez  
p. Małgorzatę Włostowską. Głównym celem jest wyrabianie u 
dzieci nawyku świadomego i systematycznego oszczędzania. 
Uczniowie brali udział w wielu działaniach na rzecz 
środowiska i szkoły ( zachęcali do oszczędzania prądu i wody). 
Poznali historię pieniądza i pierwszych banków w Polsce, 
przygotowali apel online pt. ,, Szkolna Kasa Oszczędności uczy 
nas gospodarności” . Uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie 
,,Talentowisko” i w szkolnych konkursach związanych z SKO 
np. ,,Najciekawsze hasło o oszczędzaniu”. Tradycją w naszej 
szkole jest to, że co roku ,, pierwszaki” dołączają do grona 
oszczędzających w SKO. Na dobry początek uczniowie 
otrzymali książeczki SKO z symboliczną wpłatą.  
 

    Przy Zespole Szkól im. Armii Krajowej w Brańsku prężnie 
działa Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" Brańsk.  Dyscypliną 
uprawianą w klubie jest piłka nożna. Zajęcia prowadzi 
nauczyciel wychowania fizycznego p. Mariusz Topczewski.  
      W klubie szkoli się dzieci z rocznika 2010 - 2009.  
      Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Drużyna bierze udział w rozgrywkach 
ligowych organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej 
oraz innych turniejach piłkarskich osiągając bardzo dobre 
miejsca.    

 
 
 

Szczególną funkcję w Zespole Szkół w 
Brańsku pełni  Samorząd Uczniowski. 
Należą do niego uczniowie klas 4-8 SP oraz 
2 klasa LO. Zarząd Samorządu został 
wybrany w wyniku demokratycznych 
wyborów, podczas których każdy uczeń 
mógł oddać głos na swojego kandydata. 
Członkowie Samorządu Uczniowskiego  
mają wpływ na życie szkoły. Są łącznikiem 
pomiędzy uczniami, a nauczycielami czy 
dyrekcją. Dbają o przestrzeganie praw 
uczniów, wzbogacają tradycje oraz 
realizują własne pomysły dotyczące 
funkcjonowania szkoły. Zadania 
realizowane przez SU to przede wszystkim 
prowadzenie szkolnego radiowęzła, 
gazetki ściennej, organizowanie szkolnych 
konkursów czy dyskotek, a także udział w 
akcjach charytatywnych takich jak Góra 
Grosza. Z ogromną radością przyjmowane 
są również takie działania jak „Christmas 
challenge”, w której cała społeczność 
szkolna  podjęła świąteczne wyzwanie. Na 
czas Walentynek Samorząd Uczniowski 
przygotował fotościankę, pocztę 
walentynkową oraz konkurs na dekorację 
drzwi w klasach. Członkowie Samorządu 
współpracowali  z Radą Rodziców 
pomagając w zorganizowaniu Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego czy Mikołajek. 
Godnie reprezentowali naszą szkołę w 
poczcie sztandarowym podczas licznych 
uroczystości lokalnych. Opiekunami 
Samorządu Uczniowskiego są panie 
Katarzyna Godlewska oraz Dorota Olech. 

 
   Dyrektor Zespołu Szkół im AK w Brańsku 
                                             Jarosław Jakimiuk 
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    Osiągnięcia drużyny: 
- III miejsce w rozgrywkach PZPN - II liga wojewódzka w kat. Młodzik 
- II miejsce w halowym turnieju piłki nożnej rocznika 2009 o Puchar TS IMPORT Mońki  
- III miejsce w XII turnieju piłki halowej o Puchar Stowarzyszenia Pertus Łapy  
- III miejsce w międzynarodowym turnieju piłki halowej Brylant Cup Bielsk Podlaski  
- III miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców O Puchar Prezesa Orzeł Siemiatycze 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nasze Skowronki tańczą, reprezentując szkołę, miasto, region i kraj już od 35 lat. 

      Zespół od roku przygotowuje się do obchodów ,,Kolorowego jubileuszu”.  

 Pandemia na kilka miesięcy oddaliła plany zespołu. 28 czerwca 2020r. do autorskiego 

scenariusza, w  Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w Jurowcach k/ Białegostoku 

zespół NAGRAŁ film pt. ,,Noc Świętojańska na Podlasiu”. W lipcu, dzięki pomocy pana burmistrza 

Miasta Brańsk, Skowronki grupa I wyjechała w Tatry w region polskiego Spiszu. Przez kilka dni w 

miejscowości Krempachy pod okiem wybitnej pani etnograf i choreograf tego regionu Marii 

Wnęk, uczyliśmy się wspaniałych spiskich czardaszy.   

        W okresie wakacji Skowronki uczestniczyły, również w projekcie Muzeum Kultury Ludowej 

pt. ,,Dla Niepodległej”. Od 30 lipca do 03 sierpnia, dzięki znaczącej pomocy finansowej Marszałka 

Województwa Podlaskiego został zorganizowany kolejny Festiwal Folkloru ,,Podlaskie 

Spotkania”. W tym roku na skutek pandemii festiwal przybrał nieco inną formę. Koncerty były 

transmitowane online. Festiwal współorganizowany był przez burmistrza Miasta Brańsk, 

burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. We 

wrześniu Skowronki ponownie zostały nagrodzone za swoje artystyczne osiągnięcia - delegacja 

naszego zespołu została zaproszona do udziału  w Dożynkach Prezydenckich 2020 w Pałacu 

Prezydenckim w Warszawie. W październiku, dzięki pomocy: Burmistrza Miasta Brańsk i dotacji 

Urzędu Województwa Podlaskiego, najstarsza grupa zespołu mogła wyjechać na 

Międzynarodowy Festiwal Online do Kaźmoraku i Velkej Lomnicy na Słowację. W grudniu dzięki 

propozycji  Marszałka Województwa Podlaskiego została nagrana płyta z kolędami i świąteczny 

teledysk. (utwory z płyty jak i teledysk można zobaczyć na stronie internetowej Skowronków: 

www.skowronki.letnet.pl)                                                                                       Mirosław Szymański 
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       Stary rok odszedł wielkimi krokami do lamusa, nowy 

wszedł w nasze życie. Przeszłośd minęła, a przyszłośd 

jeszcze nie nadeszła. Nowy rok to czas podsumowao 

tego, co było i nadziei na to, co przed nami. Czasami 

zanim ruszymy w nieznane i rzucimy się w wir 

codzienności warto na chwilę się zatrzymad, spojrzed w 

przeszłośd i posumowad miniony okres. Wyciągnąd 

wnioski i symbolicznie go zamknąd. Nie chodzi mi o 

zwykły bilans strat i zysków, sukcesy i porażki, ani o 

wyliczanie realizacji  ilości celów z poprzedniego roku. 

Chodzi mi o głębszą refleksję nad tym, co przyniósł mi i 

placówce oświatowej, którą kieruję stary rok. Powiem 

krótko. To był trudny, ale dobry rok. Dobry rok , bo 

zawsze  mamy na uwadze naszą misję, wielką misję do 

spełnienia . I spełniamy ją. Każde dziecko jest dla nas 

niepowtarzalną osobą, dlatego wraz z rodzicami dążymy 

do tego, aby nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, 

umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostad 

wymaganiom stawianym im w szkole i dorosłym życiu, by 

były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała 

je patriotyczna i twórcza postawa wobec otaczającego je 

świata. Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę w 

atmosferze akceptacji i bezpieczeostwa, a nasze 

przedszkolaki z każdej z grup mają możliwośd 

samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich 

możliwości. Wychowankowie zawsze mogą liczyd na 

nasze wsparcie, bo każde dziecko jest traktowane przez 

nas podmiotowo ze szczególną uwagą na jego 

wszechstronny rozwój.  Respektujemy w sposób 

szczególny prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach 

dotyczących jego dziecka – zabiegamy o partnerską 

współpracę z rodzicami. Rada Rodziców naszego 

przedszkola jest bardzo zaangażowana w prace na rzecz 

naszej placówki oświatowej Zaangażowanie to jest 

wynagradzane większym wpływem na rozwój 

wychowanków i byciem na bieżąco z tym, co się 

codziennie dzieje w naszym przedszkolu. Wielu 

dyrektorów przedszkoli twierdzi, że współpraca z Radą 

Rodziców to jeden z trudniejszych aspektów ich pracy. Ja 

tego nie potwierdzam, gdyż u nas, w braoskim 

przedszkolu angażujemy się wspólnie w te działania, w 

których sens wierzymy i również widzimy ich skutecznośd. 

Wspólna organizacja kiermaszów: bożonarodzeniowego i 

wiosennego- wielkanocnego zawsze skutkuje zdobyciem 

dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone 

zostały w 2020 r. między innymi na organizację ciekawych 

warsztatów, zakupy upominków dla dzieci z okazji np. 

Choinki noworocznej czy Dnia Dziecka.  
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Grupa Kotki 
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Grupa Kaczuszki 

Zadania oświatowe naszego przedszkola 
wynikają z głównego celu wychowania 
przedszkolnego jakim jest wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju dziecka i 
ukierunkowanie tego rozwoju zgodnie z 
wrodzonym potencjałem i możliwościami 
rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem 
społeczno -  kulturowym i przyrodniczym. 
Liczba oddziałów –  4 
I grupa „Kaczuszki” –  dzieci 3-4 - letnie –  25  
II grupa „Biedronki” –  dzieci 4 -5 letnie – 25  
III grupa „Pszczółki” – dzieci 6  letnie  –  25  
IV grupa „Kotki” – dzieci 5 - 6 letnie – 25 

Grupa Pszczółki 

Grupa Biedronki 
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Rada Rodziców w ubiegłym roku doposażyła po raz kolejny  przedszkolny plac zabaw w nowe urządzenia rekreacyjne. 

Wato wrócid też do niedawno powstałego miasteczka ruchu drogowego w powstaniu którego jakże ogromny wkład miała 

Rada Rodziców i wielu innych rodziców otwartych na potrzeby naszego przedszkola. Za te działania składam dzisiaj 

serdeczne podziękowania. Równie gorąco dziękuję też Organowi Prowadzącemu nasze przedszkole oraz Radzie Miasta 

Braosk, za dostrzeganie ogromnej roli edukacji przedszkolnej i wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju naszej,  braoskiej 

placówki oświatowej. W roku 2020 udało się dokonad wymiany pokrycia dachowego na budynku przedszkolnym oraz 

zainstalowad nowoczesną instalację odgromową. Doposażono też kuchnię przedszkolną w nowoczesne urządzenia 

chłodnicze. Dzięki tym wszystkim działaniom z roku na rok poprawia się baza lokalowa naszego przedszkola. 

Wspomniałam też, że był to trudny rok. Tak. Przedszkole pracowało w czasie trwającej na całym świecie pandemii 

koronawirusa. Był to dla mnie jako dyrektor szczególny okres, który wymagał niejednokrotnie zupełnie innego podejścia 

do pracy, realizowanej przecież w innych niż zwykle okolicznościach pracy stacjonarnej, ale w reżimie sanitarnym czy 

okresowo pracy zdalnej. Mimo tych trudności nasze, braoskie przedszkole funkcjonowało bez zakłóceo. Podziękowaniem 

dla mnie jako dyrektora było, jest i będzie zawsze: uśmiech każdego dziecka oraz szczęście, które można dostrzec w jego 

oczach.  

Dyrektor Przedszkola im Sióstr Sercanek w Braosku Alina Dąbrowska 

 

Grupa Pszczółki 

 
Kochane Babcie, kochani Dziadkowie, 

Czas jak koło szybko krąży, 
Rok za rokiem szybko mija. 
Z życzeniami wnuki dążą, 

Niech Wam tylko szczęście sprzyja. 
Serdeczne życzenia składają 
Przedszkolaki i pracownice  

Przedszkola 

Grupa Kaczuszki 
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Z okazji obchodzonego 21 stycznia Dnia Babci 
i  22 stycznia Dnia Dziadka 

pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Drogim Seniorom. 
Życzę przede wszystkim zdrowia i pogody ducha,  

pociechy z dzieci i wnucząt oraz wszystkiego najlepszego. 
 

                              Burmistrz  Miasta Brańsk 
              Eugeniusz Tomasz Koczewski 

 

Na konkurs wpłynęło osiem różnych prac. Po wstępnej weryfikacji prac, 
celem sprawdzenia pod katem plagiatu, do oceny dopuszczono siedem par 
projektów logo (kolorowy i czarnobiały). Do jednej z prac nie dołączono 
oświadczenia o własnoręcznym wykonaniu. Po sprawdzeniu w Internecie – praca 
okazała się plagiatem.  
 

 

Laureatom Konkursu  Gratulujemy i prosimy o osobisty odbiór nagród pieniężnych 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku 
przy ulicy Rynek 19 - w godzinach pracy placówki. 

 

 

Jury konkursowe w składzie: 
Przewodniczący Jury: Burmistrz Miasta Brańsk – Eugeniusz Tomasz Koczewski 

Wiceprzewodnicząca Jury: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Brańsk – Anna Teresa Mortel 

Członek Jury: Radna Miasta Brańsk – Magdalena Angielczyk 

Członek Jury: Radny Miasta Brańsk – Paweł Buśko 

Członek Jury: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku – Marzanna Chwaszczewska 

Członek Jury: Pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku – Grzegorz Klinicki 
 

W wyborach tajnych wyłonili laureatów: 
 

1 000 PLN za I miejsce   
Zdobywcą I miejsca została 

Ewa Niewiarowska  z sumą punktów: 60 

500 PLN za II miejsce 

Zdobywcą II miejsca została 

Agnieszka Konstantynowicz z sumą punktów: 41 

300 PLN za III miejsce 

Zdobywcą III miejsca została 

Paulina Czarniawska z sumą punktów: 36                    OTO  ZWYCIĘSKIE LOGO 
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 Mimo pandemii biblioteka pracuje jest dla swoich czytelników pełnej 
gotowości oczywiście z zachowaniem wszelkich zaleceo sanitarnych. W pomieszczeniu 
dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywad 
jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z 
wyłączeniem bibliotekarzy. Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest dla 
użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek oraz 
dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku. Przyjęte książki zostają odłożone na 
okres 3 dni do wydzielonego pomieszczenia.  Obowiązkowe jest zachowanie dystansu 
co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece. 

Czytelnicy mogą korzystad z bogatego księgozbioru i czasopism, które można 
wypożyczyd do domu jak i skorzystad na miejscu. Księgozbiór corocznie jest 
wzbogacany o nowości wydawnicze. Biblioteka otrzymuje dotację na zakup 
księgozbioru z Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Miasta Braosk, co wpływa na wzrost 
czytelnictwa oraz poprawę oferowanych usług. 
     Biblioteka co roku podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Realizowane są  zamówienia „Książka na telefon”. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to 
świadczona jest taka usługa. Książki dostarczane są również za pośrednictwem 
członków rodziny i sąsiadów. 

Organizowane są także konkursy czytelnicze, plastyczne oraz inne wydarzenia, 
na które pozwala sytuacja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pani Mikołajowa z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braosku z przedszkolakami. 
Każda grupa przygotowała pracę na konkurs organizowany przez bibliotekę. 

 

      Mamy bardzo dużo nowości wydawniczych dla małego czytelnika jak i dla dorosłych. Ze względu na pandemię 
biblioteka wprowadziła większy limit wypożyczanych egzemplarzy, przedłużenie okresu wypożyczenia oraz  
utrzymanie dogodnych godzin otwarcia biblioteki. 
 

Biblioteka czynna jest pięd dni w tygodniu ( 40 godz.) Od wtorku do soboty  
WTOREK   8.00 - 18.00  
ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK  8.00 - 16.00.  
SOBOTA 8.00 - 14.00 

                              Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braosku 
                                                 Bogumiła Małgorzata Kujawska 
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Dwutysięczny rok to ciągłe obostrzenia, 
poluzowania i znowu obostrzenia. Czasem nadążyć było 
ciężko, co możemy organizować, a czego nie. Czy dzieci i 
młodzież mogą przychodzić na zajęcia do Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brańsku, czy też nie.  

Jak już pisaliśmy w poprzednich numerach 
biuletynu, pandemiczny rok zaczął się normalnie. Było 
tradycyjne Świąteczne Kolędowanie, Brańskie Zapusty 
Muzyczne, koncerty z udziałem publiczności. Napisany 
został wniosek unijny na dużą imprezę plenerową na 
czerwiec 2020 roku pod nazwą „Święto Podlaskiej 
Wędzonki oraz Jubileuszowych 40 Brańskich  Dni Kultury, 
który został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego pozytywnie. Niestety przez 
pandemię nie mogliśmy tego typu imprezy masowej 
zorganizować.  

Był czas się przyzwyczaić i próbować wszelkimi 
sposobami organizować życie kulturalne na tyle, na ile było 
można. Zrobiliśmy dużo w porównaniu do innych domów 
kultury z sąsiednich miast.  

W maju pierwszym poluzowaniem działalności 
domów kultury była możliwość organizacji kina 
plenerowego z zachowaniem odpowiednich odległości, 
jeszcze bez maseczek, na co zareagowaliśmy już w pierwszą 
sobotę po wyjściu rozporządzenia. Na ścianie budynku 
gospodarczego sąsiadującego z nowym placem przy zejściu 
do rzeki Nurzec zamontowaliśmy prowizoryczny ekran i w 
weekendy wyświetlaliśmy filmy.   

Początkowo ustawialiśmy krzesła i ławki. Z czasem 
MOK zakupił 30 leżaczków plenerowych  

na kwotę 1 799,61zł.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolejne obostrzenia wymusiły przeniesienie kina 

plenerowego na dużo większy plac miejski z fontanną. 
Na cały okres letni rozstawiona została scena 

plenerowa na której zorganizowaliśmy szereg koncertów, 
pokazów filmów. Z przeznaczeniem na imprezy plenerowe 
zakupiliśmy osiem kompletów stołów z ławami za 
3 200,00zł oraz cztery duże parasole plenerowe i namiot za 
kwotę 5 730,00zł. Na scenie również odbywały się próby 
zespołów tanecznych, ponieważ w budynku ośrodka 
kultury możliwa ilość osób na m3 przekraczała liczbę 
chętnych dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach. 

 

 

 
BRAOSKI TURNIEJ PAINTBALL'A – 18.07.2020r. 

 
KLUB MŁODSZEGO SENIORA – 18.07.2020r. 

 
KINO POD GWIAZDAMI  

 
WAKACYJNY KONCERT ZESPOŁU 3XTAK– 19.07.2020r. 
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WARSZTATY TANECZNE 
23 - 24 - 25 LIPCA oraz 
28 – 29 – 39 SIERPNIA 
GRY i ZABAWY   
pod opieką 
instruktorów 

Obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej w 
Braosku z zespołem The Teachers  16.08.2020 
 

POŻEGNANIE WAKACJI W BRAOSKU 28 – 29 – 39 SIERPNIA 2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeszcze we wrześniu MOK w Brańsku działał z ciągłą 
dezynfekcją, ale w miarę normalnie. W dniach 11 - 12 września 
odbyła się Inicjatywa edukacyjna p.n. „PUDEŁKO PIERWSZEJ 
POMOCY” były to warsztaty plastyczno – techniczne oraz 
prezentacje związane z wyposażeniem apteczki oraz 
udzielaniem pierwszej pomocy w okresie pandemii  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. 
DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 
społecznego, Rozwój lokalny.  
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     W okresie letnim dużym powodzeniem 
cieszyły się seanse KINA POD GWIAZDAMI 
wyświetlanego w piątki lub soboty i 
niedziele w pogodne dni. Seanse poprzedzały 
koncerty zespołów mi. Koncert zespołu 
B.A.J.A; koncerty zespołu "SAMI SWOI", 
koncerty zespołu 3X TAK, mini dyskoteka 
dziecięca oraz w przerwie koncertów  
pokazy wirtualne przez okulary OCULUS 
QUEST.  

W pozostałe dni tygodnia w okresie 
letnim  Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku 
miał do zaoferowania także OCULUS QUEST, 
indywidualne gry i zabawy  XBOX ONE, 
bilard, laptopy z szybkim Internetem, gry 
planszowe, oraz raz w miesiącu w drugą 
sobotę miesiąca spotkania w KLUBIE 
MŁODSZEGO SENIORA. 

Wzrost zachorowań na koronawirusa w Polsce zadziałał kolejnymi obostrzeniami.  26 października 
2020 cześć dzieci i młodzieży szkolnej przeniesiono na nauczanie zdalne, kolejno zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nastąpiło czasowe zamknięcie instytucji kultury, muzeów, domów 
kultury i bibliotek.  Oznaczało to, że nie Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku nie mógł organizować wydarzeń z 
udziałem publiczności oraz realizować czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych 
użytkowników. Zakaz obejmował również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni. 

Jednak przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w dalszym ciągu mogły być prowadzone 
następujące działania: 

 próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych online, 
 nagrania fonograficzne i audiowizualne, 
 udostępnianie przestrzeni i zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu 

 

Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, 
przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże czy 
udostępnianie zbiorów przez muzea mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZDJĘCIACH – KADRY Z WIRTUALNYCH KONCERTÓW 
 
Te same zasady obowiązują przynajmniej do końca stycznia.  
W związku z tym, począwszy od listopada wszelkie wydarzenia kulturalne przygotowujemy w postaci 

wirtualnej umieszczając na portalu społecznościowym. Zapraszamy na naszego facebook’a.  
Zaczęliśmy nagrania utworów na Międzynarodowy Dzień Kobiet. 8 Marca to wyjątkowe święto, podczas 

którego warto podarować naszym babciom, mamom, córkom, siostrom, koleżankom coś szczególnego. 
PROPOZYCJĄ OŚRODKA KULTURY JEST KONCERT W WASZYM WYKONANIU. WYSTARCZY UMÓWIĆ SIĘ NA 

NAGRANIE TELEFONICZNIE tel. 85 6789 665 , PRZYJŚĆ DO NAS I ZAŚPIEWAĆ. Lub wysłać nam video na adres 
mok.bransk@gmail.com  

Nagrania potrwają do 26 lutego 2021r. w godzinach otwarcia Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku. 
SERDECZNIE ZACHĘCAMY - SZCZEGÓLNIE PŁEĆ MĘSKĄ. 

Marzanna Chwaszczewska 
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BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW PRZEDE WSZYSTKIM 

Na terenie miasta realizowana jest budowa nowego 
posterunku policji, której koszt to 1 384 900 zł sfinansowana w 
całości ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Jest to inwestycja, która w znacznym stopniu 
będzie miała wpływ na zwiększenie bezpieczeostwa naszych 
mieszkaoców. W tym też celu wymieniliśmy kamery na placu 
miejskim oraz zainstalowaliśmy dwie nowe kamery przy placu 
zabaw nad rzeką, co znacznie zwiększyło zasięg miejskiego 
monitoringu. 

         

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych Lokalizacja PSZOK-u: 
ul. Kościuszki 45, 17 – 120 Braosk   

Godziny otwarcia:  
wtorek – od 10.00 do 14.00,  

w każdą pierwszą sobotę miesiąca  – od 9.00 do 12.00 
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brańsku 
można dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt następujące 
frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier; 
2) szkło; 
3) metale; 
4) tworzywa sztuczne; 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 
7) odpady niebezpieczne; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów   

medycznych powstałych w gospodarstwie  
domowym w wyniku przyjmowania produktów  
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  
monitoringu poziomu substancji we krwi,  
w szczególności igieł i strzykawek; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
13) zużyte opony; 
14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
15) odpady tekstyliów i odzieży. 

        Burmistrz  Miasta Braosk 
    Eugeniusz Tomasz Koczewski 

 

UWAGA!!! 

OPŁATA ZA POBÓR WODY 
W związku z obecną sytuacją w Polsce  

dotyczącą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych 

informujemy, że w najbliższym okresie 

rozliczeniowym nie będą dokonywane  

odczyty wodomierzy.  

Prosimy o podawanie stanu licznika wody  

pod nr. Tel. 85 7375 005 w. 32 lub wpłatę  

na podstawie ostatnich faktur.  

Prosimy o wyrozumiałość  

dla przyjętego sposobu postępowania,  

w tym trudnym dla wszystkich okresie.  

Burmistrz Miasta Brańsk 

              Eugeniusz Tomasz Koczewski 



 

 

                              
 

ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
Odpady należy segregować według następujących zasad: 

 
 

PAPIER – worek/pojemnik niebieski z napisem „PAPIER” 
Należy wrzucać: 

 opakowania z papieru, karton, tekturę (także 
falistą) 

 katalogi, ulotki, prospekty 

 gazety i czasopisma 

 papier szkolny i biurowy, drukowane kartki 

 zeszyty i książki 

 papier pakowy 

 torby i worki papierowe 

Nie należy wrzucać: 

 ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 

 papieru lakierowanego i powleczonego folią 

 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

 kartonów po mleku i napojach 

 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych mat. budowlanych, tapet 

 pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych 

 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych 

 ubrań 
 

SZKŁO – worek/pojemnik zielony z napisem „SZKŁO 
Należy wrzucać: 

 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 
butelki po napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych) 

 szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli 
nie są wykonane               z trwale 
połączonych kilku surowców) 

 

Nie należy wrzucać: 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

 szkła okularowego   

 szkła żaroodpornego 

 zniczy z zawartością wosku 

 żarówek i świetlówek, reflektorów 

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 

 luster, szyb okiennych i zbrojonych 

 monitorów i lamp telewizyjnych 

 termometrów i strzykawek 
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 
Należy wrzucać: 

 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 

 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych opakowania wielomateriałowe (np. 
kartony po mleku  i sokach) 

 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do zębów) itp. 

 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 

 aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach 

 folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików 

Nie należy wrzucać: 

 butelek i pojemników z zawartością 

 plastikowych zabawek 

 opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych 

 opakowań po olejach silnikowych 

 części samochodowych 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 
ODPADY BIODEGRADOWALNE – worek/pojemnik brązowy z napisem „BIO” 

Należy wrzucać: 

 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) 

 rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów 

 skoszoną trawę, liście, kwiaty 

 trociny i korę drzew 

 niezaimpregnowane drewno 

 resztki jedzenia  

Nie należy wrzucać: 

 kości zwierząt 

 oleju jadalnego 

 odchodów zwierząt 

 popiołu z węgla kamiennego 

 leków 

 drewna impregnowanego 

 płyt wiórowych i pilśniowych MDF 

 ziemi i kamieni 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 
 

POPIÓŁ – worek/pojemnik szary z napisem „POPIÓŁ” 
Należy wrzucać: 

 popiół z pieców, żużel z pieców 
ze względów bezpieczeństwa należy wrzucać wyłącznie zimny popiół 
 

 

ODPADY ZMIESZANE – pojemnik właściciela nieruchomości 
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można 

odzyskać w procesie recyklingu,                                      z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych, np.: 

 resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (kości, mięso, wędliny, sery, ości ryb, itp.) 

 artykuły higieniczne (pieluchy, wkładki higieniczne, chusteczki papierowe i nawilżane, 
papierowe ręczniki) 

 zabrudzone papiery i folie 

 papier lakierowany i powlekany 

 zatłuszczone opakowania (po smalcu, maśle) 

 worki z odkurzaczy 

 spodki, talerze, doniczki, szkło stołowe, żaroodporne 

 pobite szkło, lustra , porcelanę, ceramikę, fajans 

 niedopałki papierosów 

 pojemniki po aerozolach 

 piórniki, saszetki, kosmetyczki 

 zepsute/zbędne zabawki 

 flamastry, mazaki, kredki, ołówki, długopisy 

 znicze (szklane i plastikowe) 

Nie należy wrzucać: 
 

 przeterminowanych leków i chemikaliów  

 zużytych baterii i akumulatorów 

 opakowań po olejach i smarach 

 opakowań po środkach chwastobójczych  i 
owadobójczych 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach 

 zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

 żarówek i świetlówek 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 zużytych opon 
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Miejski Ośrodek Kultury w Braosku, tel. 85 6789 665, 514 025 160  mok.bransk@gmail.com 
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Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Brańsk 
Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

pokój nr 13, tel. 85 73 75 005 w. 30 

 


