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Szanowni Państwo!  
      Z przyjemnością informujemy, że wznawiamy wydania 

kwartalnika „Brańskie Wieści”. W tym numerze przeczytacie 

Państwo o  podsumowaniach starego roku, czyli o 

zakończonych i trwających zadaniach i inwestycjach. Oprócz 

nowinek inwestycyjnych wiele interesujących artykułów o 

tematyce kulturalnej, czy sportowej. Dowiemy się również, 

co aktualnie dzieje się i będzie się działo w Brańsku w 

najbliższej przyszłości. 

 Życzymy miłej lektury. 

Redakcja „Brańskich Wieści” 

 

     Drodzy Mieszkańcy 

Początek roku to okazja do podsumowania 
poprzedniego, starego 2019 roku  oraz 
przedstawienia wyzwań, jakie czekają nas w 
najbliższym czasie. (str. 3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

    „Zasada jawności działań administracji publicznej, a także samorządowej oraz gwarantowane nią prawo 

uzyskiwania przez każdego obywatela informacji od administracji jest zapisana w Konstytucji, a skonkretyzowana w 

licznych ustawach i aktach wykonawczych” – patrz artykuł 61 Konstytucji RP. 

Obejmując w 2018 r. Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Brańsk, postanowiłem, że to motto zaprezentowane 

na wstępie mojego artykułu, będzie dla mnie drogowskazem do końca sprawowania funkcji  Przewodniczącego 

Rady Miasta Brańsk. 

      Szanowni Państwo: zapewniam, że pewnie sprawy będę nazywał po imieniu, na pewno niektóre z poruszanych 

tematów będą i powinny budzić kontrowersje, co w efekcie mam nadzieję doprowadzi do merytorycznej dyskusji, 

która przyniesie wymierne efekty dla każdej ze stron. 

Uważam, że wyborcy i społeczeństwo powinni orientować się co się dzieje w ich samorządowej wspólnocie. 

Proszę Państwa: raz jeszcze zapraszam w każdy piątek w godz. 11.00 – 13.00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 

W Brańsku, gdzie pełnię cotygodniowe dyżury. Każdy z Państwa zostanie z uwagą wysłuchany i w miarę możliwości 

załatwiony. 

Z poważaniem: 
Heronim Edward Bolesta 

Przewodniczący Rady Miasta Brańsk 
 

                                                  URZĄD MIASTA BRAŃSK 

Siedziba: ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk 

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 7.30 - 17.00 

wtorek - czwartek 7.30 - 15.30 

piątek 7.30 - 14.00 

Telefon: 85 7375940, 85 7375005 

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

BIP: bip.um.bransk. wrotapodlasia.pl 

Strona www: www.bransk.podlaskie.pl  

Numer REGON: Miasto Brańsk: 050658947; Urząd Miasta Brańsk: 050509822 

Numer NIP: Miasto Brańsk: 5432069834; Urząd Miasta Brańsk: 5430009733 

Numer konta bankowego:   Bank Spółdzielczy w Brańsku: 63 8063 0001 0010 0100 1182 0005 
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Poprawiliśmy bezpieczeństwo ruchu 

drogowego na ulicach poprzez zamontowanie 

progów zwalniających. Po 5-u latach na ulicę 

Sienkiewicza wróciły drzewa. Również na ulicy 

Sportowej zostały posadzone klony. W bieżącym roku 

będziemy starać się  zwiększać ilość zieleni na 

brańskich ulicach i osiedlach. W miejsce wyciętych  

topoli posadzimy bardziej szlachetne i trwałe gatunki. 

Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy 

ponad 438 000 zł na przebudowę ulicy Ściegiennego.  

 

Inwestycja ta będzie wykonana do listopada 2020 

roku. Obecnie w Urzędzie Wojewódzkim są złożone 

wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg: 

Jagiellończyka,  Słowackiego i Boćkowskiej. Jeżeli 

otrzymamy środki na którąś z tych inwestycji, będzie 

ona realizowana w następnej kolejności. 

Realizując obietnice przedwyborcze w 

mijającym roku rozpocząłem rozmowy z Polska 

Spółką Gazownictwa. Podpisałem porozumienie o 

współpracy i zostały zebrane ankiety dotyczące 

gazyfikacji Miasta. W pierwszym kwartale tego roku 

odbędzie się  spotkanie w Brańsku z 

przedstawicielami PSG, na którym zostaną 

przedstawione plany inwestycji w naszym Mieście. 

 

Drodzy Mieszkańcy 
   Początek roku to dobra okazja do podsumowania 
poprzedniego, starego 2019  roku oraz 
przedstawienia  wyzwań,  jakie czekają nas w 
najbliższym czasie. Niewątpliwie najważniejszym 
zadaniem 2019 roku była  budowa zbiornika 
retencyjnego. Na ten cel w omawianym okresie 
została wydatkowana kwota 5 249 427,55 zł w 
całości pochodząca z dotacji NFOŚiGW. Jest to bardzo 
ważna inwestycja, wyczekiwana przez prawie 
wszystkich mieszkańców Brańska. Na dzień dzisiejszy 
zbiornik jest gotowy w 90%, natomiast jaz w 100%, 
pozostaje jeszcze kwestia dokończenia regulacji 
koryta rzeki. Mimo kilku problemów, bardzo 
sprawnie przebiega realizacja tego zadania. Myślę, że 
jeżeli nie pojawią się jakieś nieprzewidziane 
okoliczności to zakończenie tej inwestycji będziemy 
mogli świętować już w połowie tego roku.  

Innym ważnym zadaniem jakie 

zrealizowaliśmy w 2019 była przebudowa zejścia do 

rzeki obok posterunku Policji, realizowana pod 

nazwą: Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów 

funkcjonalnych  przestrzeni łączącej dawny Rynek z 

rzeką Nurzec. Na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 

409.076,95zł w tym dofinansowanie 291.900,59 zł. 

Nowa uliczka, parking, nowe oświetlenie i ławki  

z pewnością poprawią wygląd centrum Miasta  

i przybliżą nas do rzeki.                  . 

 Jest to pierwszy etap budowy bulwarów nad 

Nurcem. Następnym będzie przedłużenie  tej ścieżki 

do remizy i dalej wzdłuż stawu do drogi 

wojewódzkiej.  

W 2019 roku wyremontowaliśmy dach na 

budynku hydroforni oraz na dwóch budynkach 

komunalnych. W grudniu 2018 roku zakupiliśmy 

nowy ciągnik z pługiem o wartości 149 000 zł, a 

wiosną 2019 kosiarkę bijakową  za prawie 20 000zł.  
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Za kwotę 840 000 zł nasza OSP, świętująca w 2019 

roku 100-lecie istnienia, na dniach zostanie 

doposażona średnim samochodem ratowniczo-

gaśniczym marki MAN. Wszelkie formalności zostały 

spełnione, pozostało tylko odebranie pojazdu z 

fabryki. Na ten cel pozyskaliśmy 380 000 zł z 

NFOŚiGW oraz 130 000 zł z KSRG. Myślę , że jest to 

godny prezent na tak znamienity jubileusz jakim jest 

100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Brańsku. 

Jeśli chodzi o Oświatę to w 2019 roku: zwiększyliśmy 

liczbę miejsc w przedszkolu tworząc dwa oddziały 

,,zerówki” w Zespole Szkół.  Dzięki dobrej współpracy 

rodziców, pani Dyrektor Wiolety Włostowskiej i 

sponsorom, w mijającym roku udało się nam 

zmodernizować plac zabaw w przedszkolu. 

Wybudowano miasteczko ruchu drogowego, ułożono 

podłoże oraz zakupiono nowe zabawki. W tym 

miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom 

zaangażowanym w to przedsięwzięcie. 

 

Dużym sukcesem, o którym należałoby powiedzieć 

był skuteczny nabór do I klasy Liceum 

Ogólnokształcącego. Wspólnym wysiłkiem 

nauczycieli, Rady Rodziców i Pana Dyrektora 

powstrzymaliśmy odpływ młodych ludzi do innych 

szkół. Liceum w Brańsku to nie tylko większy prestiż 

dla Miasta, ale również zmniejszenie kosztów 

edukacji dzieci dla rodziców. 

 

Drodzy Państwo 
Wierzę, iż te i inne nasze działania w znaczący 
sposób przyczynią się do rozwoju i zwiększenia 
atrakcyjności naszego Miasta, poprawią jakość życia 
i wzrost bezpieczeństwa. 
 
Pragnę na koniec w Nowym Roku życzyć wszystkim 

mieszkańcom wszelkiego dobra, jeszcze lepszego 

2020 roku, realizacji zamierzeń i planów, a przede 

wszystkim, aby nie zabrakło nam zdrowia, 

wytrwałości i determinacji. Życzę też, tej zwykłej, 

ale bardzo ważnej ludzkiej życzliwości i zrozumienia.  

                                         Burmistrz Miasta Brańsk 
Eugeniusz Tomasz Koczewski 

 

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w formie grantu. Więcej informacji na stronie miejskiej 

http://www.bransk.podlaskie.pl/  
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Dzień Świętego Walentego 
To dzień dobry dla każdego! 

W tym dniu wszyscy to wyznają, 
Że chcą kochać i kochają! 
Wszystkiego najlepszego  

z okazji zbliżających się Walentynek 
 

Sekretarz Miasta Brańsk                  Przewodniczący Rady Miasta Brańsk                Burmistrz Miasta Brańsk 
    Joanna Witkowska                              Heronim Edward Bolesta                                 Eugeniusz Tomasz Koczewski  

 
 
 
 

UWAGA PODRÓŻNI 
 Od dnia 17 stycznia 2020r. PKS NOVA  uruchamia następujące połączenia na trasie: 

1. Białowieża - Bielsk Podlaski – Ciechanowiec – Ostrów Mazowiecka – Warszawa , 
-odjazdy z Białowieży: o godz. 4,45 (poniedziałek - sobota); o godz. 6,35 (w niedziele i święta) 
-powrót z Warszawy o godz. 15,00 

Poniedziałek - sobota  niedziela i święta 

 

powrót 

 ↓ ↓ 
 

 ↑ 

4:45 6:35 
Białowieża 

19:23 

5:15 7:05 Hajnówka - kościół 18:55 

5:49 7:39 Bielsk Podlaski dworzec 18:21 

6:23 8:13 Brańsk 17:47 

6:33 8:23 Rudka 17:37 

6:53 8:43 Ciechanowiec 17:17 

9:10 11:00 
WARSZAWA dw. Wschodni 

15:00 

2.Bielsk Podlaski – Ciechanowiec – Brok – Warszawa  (wykonywane: piątki, niedziele i święta) 

-odjazd z Bielska Podlaskiego o godz. 14,10 

-powrót z Warszawy o godz. 19,20. 
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Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć, 

dzięki którym wychodzimy poza „mury” naszego przedszkola. Jest 
to współpraca z wieloma instytucjami, firmami oraz placówkami 
Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z 
potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. 
Przedszkole angażuje się w sprawy najbliższego środowiska, 
którego jest integralną częścią.  

WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2019 roku. 
Dołączyliśmy do ogólnopolskiego biegu przedszkolaków. 

„SPRINTEM DO MARATONU” , w którym wzięły udział 
przedszkolaki, uczniowie panie i rodzice. Razem pokonano dystans 
prawie 40 km ! Poznajemy ciekawe zawody, odwiedzamy 
instytucje oraz firmy. (m.in. wyprawa do sklepu spożywczego, na 
pocztę, do Banku Spółdzielczego oraz PKO, nadleśnictwa, na 
pogotowie, wytwórni zniczy, lecznicy zwierząt, piekarni, sklepu z 
materiałami budowlanymi, apteki i wielu innych oraz wizyty u 
zaproszonych gości :policji, straży pożarnej, krawcowej, 
farmaceutki. Cyklicznie zapraszani są rodzice do czytania bajek 
dzieciom w ramach innowacji pedagogicznej „Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury” – jest  to projekt rozwijający czytelnictwo 
wśród dzieci i dorosłych. Gościmy u siebie wiele teatrzyków. 
Dzieci uczestniczą w interaktywnych przedstawieniach 
teatralnych, które mają na celu: rozwój kulturalny dzieci, 
uwrażliwienie dzieci na sztukę, działania profilaktyczne dotyczące 
zagrożeń płynących z uzależnień. Oprócz tego mieliśmy okazję 
gościć 

 KINO SFERYCZNE - w tak nietypowym kinie (kapsule) 
zobaczyliśmy widoki z głębin oceanu i przestrzeni kosmicznej 
pod kątem 360 stopni. Dzieci były pod wrażeniem 

  „LABORATORIUM TALENTÓW”- czyli kreatywne warsztaty 
polegające na eksperymentach na suchym lodzie.  
 

 
Największą frajdę sprawiło dzieciom  „ściągnięcie chmur” do Sali. 
Dzieci dowiedziały się czym jest suchy lód, oraz czy można z niego 
stworzyć bańki mydlane, miały niepowtarzalną okazję stworzyć 
oraz wypić dymiące soczki, zamrozić różę. oraz mieć  

 

Jak mieć nna głowie dymiącą fryzurę.  

 

• „NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE- akcja zbierania nakrętek 

plastikowych ”  

• Zbiórka książek dla pacjentów onkologii w Białymstoku pod 
hasłem „ KSIĄŻKA NA ZDROWIE ”  

• Zbiórka karmy dla zwierząt do schroniska.  
• Zbiórka zabawek , ubrań , gier , przyborów szkolnych dla dzieci 

z sierocińca w Ugandzie.  
• „GÓRA GROSZA”- ogólnopolska akcja „Góra Grosza” na rzecz 

Domów dla Dzieci i rodzin zastępczych. 
 

PRZEDSZKOLAKI NA WYCIECZKACH 

 
W REZERWACIE PRZYRODY KORYCIŃSKICH LASÓW 

 
W „FABRYCE MISIA” w Białymstoku. Tam czekały na dzieci 

kosmiczne warsztaty „Tęczowej chemii" 
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Największą radość zawsze sprawiają nam sukcesy 
dzieci. Zostają często laureatami konkursów plastycznych , 
wokalnych recytatorskich. W ubiegłym roku jedna z grup 
przedszkolnych zajęła 3 miejsce powiatowe w plebiscycie 
„Kuriera Porannego „ na „Najsympatyczniejszą grupę 
przedszkolną „ , a w tym roku nasza nauczycielka zdobyła 
tytuł „Nauczyciel Roku” na szczeblu wojewódzkim. To 
niewątpliwie jest wyróżnienie. 

Planów i pomysłów na 2020 rok nie brakuje, jednak 
ciężko o nich mówić nie mając pewności co do ich realizacji. 
Jak wiadomo – to są tylko plany. Do głównych planów 
należy wymiana pokrycia dachowego w przedszkolu, 
ocieplenie i odnowienie ścian w przedszkolnych salach. W 
styczniu - podczas ferii zimowych zaczęliśmy realizację 
planów, a mianowicie zrobiliśmy remont jednej zmywalni w 
przedszkolu. Został złożony wniosek na udział w dużym 
projekcie „Dwujęzyczne Podlasie” , dzięki któremu można 
pozyskać środki na szereg działań i zajęć związanych z 
nauką języka angielskiego w przedszkolu oraz zajęć dla 
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na wyniki 
naboru musimy poczekać, aż do maja 2020 roku. Można 
wiele zdziałać na rzecz dzieci, mając przychylność ze strony 
władz miasta, dobrej współpracy z pracownikami oraz 
środowiskiem lokalnym, jak również dzięki zaangażowaniu i 
kreatywności rodziców 

  

Korzystając z okazji 

pragnę wszystkim podziękować  

za wspólne działania  

na rzecz naszej placówki.  

Dziękuję wszystkim naszym sponsorom  

za wparcie zarówno finansowe jak  

i rzeczowo- usługowe. 
 

Wioleta Włostowska 

 

       Kolejny wyjazd to wycieczka do Hajnòwki na Musical 
profilaktyczny pt. " Co w trawie piszczy  - CZYLI W GRUPIE 
SIŁA?" Przedstawienie wystawiał Teatr Muzyczny FORTE 
Wrocławia. Zwiedziliśmy także Parku Miniatur. 

 

• Wyjazd do „Majątku Howieny” w Pomigaczach . Dzieci 
zwiedziły wioskę Mikołaja, wysyłały listy, spotkały się z 
Mikołajem oraz ozdabiały pierniki. 

 

Przedszkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy    
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRAŃSKU 
Zlokalizowana jest pod adresem Rynek 27. 

 

Biblioteka czynna jest w dniach: 

Wtorek i Czwartek          - 10.00 - 18.00  

 Środa, Piątek i Sobota    - 8.00 - 16.00 
Nasza placówka posiada bogaty księgozbiór adresowany do czytelników w 
różnym wieku i z przeróżnymi upodobaniami. Prenumerowane są  22 tytuły 
czasopism bieżących : Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Gazeta 
Współczesna, Polityka, Forum, Twój styl, Poradnik  Domowy, Naj, Dobre 
Rady, Pani domu, Nowiny, 100 rad, Kurier Podlaski, Niedziela, Nasz 
Dziennik, Cuda i objawienia, Fokus, Wiedza i życie, Świat i ludzie, Dobry 
tydzień, Kumpel, Abecadło, Poradnik Bibliotekarza.  Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brańsku posiada  3 komputery: 1 przeznaczony dla pracownika 
oraz 2 dla czytelników z podłączeniem do Internetu. Komputery zakupione 
zostały ze środków samorządowych. Stan komputerów jest dobry.  
Pracownik biblioteki systematycznie od 2010 roku wprowadza książki do 
programu Mak oraz uzupełniany jest na bieżąco  katalog kartkowy. W 
ofercie bibliotecznej szereg różnorodnych konkursów, lekcje biblioteczne, 
spotkania z autorami książek Poza tym przez cały rok można zobaczyć: 
-  wystawki związane z rocznicami literackimi 
-  wystawki nowości wydawniczych 
-  wystawki prac plastycznych wykonanych przez dzieci 
-  gazetki związane z wydarzeniami rocznicowymi. 
Biblioteka co roku podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Współpracuje z Domem Opieki Społecznej, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Brańsku. Książki i inne materiały biblioteczne dostarczane są 
przez pracowników Domu Pomocy Społecznej oraz opiekunkę Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Realizowane są również zamówienia „Książka na 
telefon”. Jeżeli zachodzi taka potrzeba pracownik  biblioteki świadczy taką 
usługę. Książki dostarczane są również za pośrednictwem członków rodziny i 
sąsiadów. W zbiorach biblioteki znajdują się książki z dużą czcionką dla osób 
słabiej widzących. 

 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku 

Bogumiła Małgorzata Kujawska 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK 

OGŁASZA I USTNY PRZETARG 

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

LOKALU MIESZKALNEGO, 

STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ 

MIASTA BRAŃSK 
Lokal mieszkalny o pow. 50,38 m2 

zlokalizowany w Brańsku przy ul. 

Jagiellońskiej 17 lokal 10 . 

 Przetarg odbędzie się 14 lutego 

2020 roku (piątek)) w siedzibie 

Urzędu Miasta Brańsk 17-120 

Brańsk ul. Rynek 8, pokój nr 6 

Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosi: 107 864 zł netto. Do kwoty 

tej doliczony będzie podatek Vat 

zgodnie z ustawa o podatku od 

towarów i usług ( Dz. U.2018 poz. 

2174 ze zm.) 

Wadium w wysokości 7.000 zł 

należy wpłacić najpóźniej do dnia 

10.02.2020 r. na konto Urzędu 

Miasta Brańsk Nr 52 8063 0001 

0010 0100 1182 0009 Bank 

Spółdzielczy w Brańsku, 

Dodatkowe informacje na temat 

warunków przetargu, terminów 

udostępnienia lokalu można 

uzyskać w Referacie budownictwa, 

mienia komunalnego, planowania 

przestrzennego, ochrony 

środowiska i rolnictwa, pokój nr 3 

te. (85) 7375 005 wew. 30. 

lub na stronie (wpis z 17.01.20202 
http://www.bransk.podlaskie.pl  

     

               Dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku asp. Dariusz Koleda      

               w okresie od 01.12.2019 roku do 31.05.2020 roku  na osiedlu         

               Piaski w Brańsku realizuje Plan Działania Priorytetowego   

               dotyczący zagrożenia polegającego na niezachowaniu 

zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psa art.77kw. W związku z 

powyższym zagrożeniem dochodzi do wybiegania psów z posesji na ulice pod 

nadjeżdżające samochody, co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. 

Informacje o wymienionym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców oraz 

spostrzeżeń własnych. W związku z powyższym Policja a w szczególności 

dzielnicowy będzie dokonywał kontroli osiedla Piaski w celu poprawy 

bezpieczeństwa kierujących samochodami. Zadanie to ma na celu także 

poprawę świadomości prawnej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na 

właścicieli psów łamiących przepisy prawa mają dążyć do ukształtowania 

przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa. 
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W roku szkolnym 2019/2020 uczy się  
350-cioro dzieci i młodzieży. Pracuje 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 
nauczyciele przedmiotów i specjaliści 

Posiadamy bogatą bazę 
dydaktyczną umożliwiającą 
wszechstronny rozwój ucznia 
w naszej szkole. 
Dysponujemy: 
- 27 salami lekcyjnymi 
- pracownią językową 
- biblioteka i czytelnią  
- 3 pracowniami 
komputerowymi 
- sala multimedialna  
- hala sportowa z siłownią 
- ogrodem botanicznym 
- stadionem szkolnym 
- stołówką 
- świetlicą szkolną 
- placem zabaw 

Na zajęciach z uczniami realizuje się 

programy profilaktyczno-wychowawcze:  

 Między nami kobietkami  

 Kampania społeczna „Wróć bez HIV” i 

„Światowy Dzień Walki z AIDS” 

 Światowy Dzień Rzucania Palenia  

 Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie 

wróży 

 Radosny uśmiech - radosna przyszłość  

 Młodość bez uzależnień 

 Bezpieczeństwo w Internecie – 

Sieciakowe zasady 

 Znajdź właściwe rozwiązanie  

 Trzymaj formę - kl. IV - VIII SP- 

Ogólnopolski program profilaktyki  

nadwagi i otyłości wśród dzieci i 

młodzieży 

 Bieg po zdrowie 

 Zajęcia edukacyjne o zdrowym 

odżywianiu połączone z degustacją soków 

 Elmex   /programem objęci są uczniowie 

kl. I-VI.  

 Owoce w szkole   /programem objęci są 

uczniowie z kl. I-III SP 

  Szklanka mleka   /programem objęci są 

uczniowie  kl. I- IV SP 

 Ferie na sportowo 

 Akcja „ Góra Grosza „  

 Zbiórka makulatury-”Przywróćmy 

dzieciom uśmiech”. 

 Halo, czy mnie widzisz?”- szkolenie z 

zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

 

Szkoła udziela pomocy 

uczniom mającym trudności w 

nauce, uczniom zdolnym oraz 

potrzebującym pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. Uczniowie 

uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych:  

 koła przedmiotowe: 

polonistyczne, matematyczne, 

informatyczne, jęz. 

angielskiego, języka 

niemieckiego biologiczne, 

geograficzne, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze 

 koła zainteresowań: 

plastyczne, biblioteczne,  

oszczędności,  Szkolne Koło 

Caritas, ZHP 

 zajęcia specjalistyczne: 

rewalidacyjne, terapii 

pedagogicznej, korekcyjno-

kompensacyjne,  

 SKS: sekcje sportowe, 

aerobik, gimnastyka 

korekcyjna 

 zajęcia artystyczne: chór 

szkolny, Zespół Pieśni i Tańca 

„Skowronki”  

 zajęcia taneczne 

 Przy Zespole Szkół w Brańsku 

działają: - klub sportowy - UKS 

Pionier Brańsk. Powstał   w 

1994 r. Jest klubem 

rozpowszechniającym sport w 

naszej  szkole. Przeważającą 

dyscypliną uprawianą w 

niniejszym klubie jest piłka 

nożna 
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Uczniowie reprezentują naszą szkołę w konkursach o różnorodnej tematyce, zajmując wysokie miejsca. 
 Chętnie biorą udział w szkolnych konkursach organizowanych w szkole: 
- Wojewódzki konkurs matematyczny (laureatka i finalistka konkursu). 
- Wojewódzki konkurs plastyczny „Przygoda z żubrem”. 
-Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Zapobiegajmy pożarom”. 
-Wojewódzki konkurs plastyczny „Piękne są nasze barwy ojczyste”. 
- Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczołach. 
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”. 
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Z moich rodzinnych stron  
   - zabytki zapomniane, warte ocalenia”. 
- Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. 
- Konkurs plastyczny „Czy znasz twórczość Zuzanny Orlińskiej?”. 
-Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR. 
- Konkurs recytatorski „Nigdy więcej wojny”. 
Uczniowie biorą udział w zawodach na szczeblu szkolnym, powiatowym, 
 wojewódzkim osiągając wysokie wyniki: 
* Mistrzostwa  Powiatu w   Badmintonie   
* Finał Grupy Południowej w   Badmintonie   
* Finał Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w   Badmintonie   
*Wojewódzkie Igrzyskach młodzieży Szkolnej w Aerobiku Dziewcząt 
* Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju   
* Finał Grupy Południowej w Unihokeju             
* Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym   
* Finał Grupy Południowej w Tenisie Stołowym   
* Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej   
* Finał Grupy Południowej w  Piłce ręcznej   
* Mistrzostwa Powiatu  w Sztafetowych Biegach Przełajowych  
* Finał Grupy Południowej  w Sztafetowych Biegach Przełajowych  
* Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych  
* Turniej Piłki Nożnej „Wrzesień miesiącem młodego piłkarza”  
* Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej. 
Zespół Szkół w Brańsku pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na następujące zadania: 

 Pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotację w 
kwocie 9 700,00 zł, na dofinansowanie zadania ,,EKO-SZKOŁA’’. Łączna kwota projektu – 12 176,00 zł.  
W ramach jego realizacji w szkole przeprowadzono konkursy o tematyce ekologicznej, zorganizowano  warsztaty w 
terenie/ wyjazd edukacyjno – przyrodniczy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej przy Podlaskim Ogrodzie Ziołowym w 
Korycinach; cykl warsztatów ,,Eko – świetliczaki’’. 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” – prowadzenie sportowych zajęć 
pozalekcyjnych promujących różnorodne sporty wśród dzieci młodzieży. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów 
oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. Wartość projektu 11 200,00 złotych. 

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ,,U królowej nauk na imieninach’’ (program 
grantowy ,,mPotęga’’ – Fundacja mBank w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć) otrzymano kwotę 5 000,00 zł. 
 W/w projekt dotyczył działań z zakresu edukacji matematycznej. Zorganizowano zajęcia  matematyczne dla uczniów 
klas 4-6 szkoły podstawowej, akcję Magnetyczny Szach-Mat.  Zaplanowano również wizytę  w Urzędzie Miasta w 
Brańsku (spotkanie, rola finansów gminnych), Banku Spółdzielczym w Brańsku (spotkanie, rola bankowości, 
oszczędzania), z lokalną firmą ubezpieczeniową (rola ubezpieczeń).  

 Złożono do UMWP wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  ,,NOWOCZESNA SZKOŁA - rozwój kompetencji 
kluczowych w Szkole Podstawowej w Brańsku’’. W ramach niniejszego projektu zaplanowano min. adaptację i 
doposażenie pracowni matematycznej oraz pracowni języka angielskiego (remont wraz z kompleksowym 
wyposażeniem), realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, wyjazdy 
edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Łączna wartość projektu – 992 028,17 zł,  dofinansowanie – 892 769,47 zł.  

TAK DLA EDUKACJI – projekt  realizowany w Zespole Szkół w Brańsku - wzmocnienie atrakcyjności  
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej – wartość projektu 1 764 105,00 zł. 

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. AK Anna Skowrońska 
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HENRYKA POROWSKA  
– OD MATURY DO EMERYTURY  

W BRAŃSKIM URZĘDZIE MIASTA 

23 grudnia 2019 roku był ostatnim dniem w 
pracy Henryki Porowskiej. Pani Henia - jak zwykli 
określać ją brańszczanie - podzieliła się z nami 
swoimi wspomnieniami z ponad czterech dekad 
spędzonych w brańskim urzędzie miasta, do 
którego trafiła zaraz po zdaniu matury. 

 

Henryka Porowska z domu Czerchlańska jest 
rodowitą brańszczanką. Szkołę średnią ukończyła w 
Rudce, gdzie do dzisiaj znajduje się Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego (do 1992 roku nie 
było możliwości zdania matury w Brańsku). W lipcu 
1978 roku świeżo upieczona maturzystka obchodziła 
swoje 20. urodziny. Tymczasem w brańskim 
urzędzie miasta i gminy od sierpnia potrzebowano 
nowego pracownika. Z takiej propozycji skorzystała 
pani Henia, która zresztą przez wiele lat mieszkała w 
bliskim sąsiedztwie swojego pierwszego i zarazem 
jedynego miejsca pracy. 

Pierwszym przełożonym brańskiej urzędniczki 
był ówczesny naczelnik, nieżyjący już Józef Kosiński - 
tata znanego aktora Cezarego. Przez ponad 40 lat 
miała aż 10 szefów, czyli włodarzy miasta 
(naczelników i burmistrzów).  

Z ostatnim z nich - aktualnym burmistrzem 
Eugeniuszem Koczewskim - współpracowała przez 
niewiele ponad rok, z kolei najdłużej (12 lat) z 
burmistrzem Danielem Bańkowskim (1998-2010). 

   Na początek Henryce Porowskiej powierzono 
odpowiedzialne stanowisko w referacie rolnictwa - 
urzędnik ds. produkcji zwierzęcej i kontraktacji w 
tamtych czasach miał wiele obowiązków, a przede 
wszystkim pokaźną liczbę petentów z obecnego 
miasta i gminy Brańsk oraz gminy Rudka, które 
wówczas stanowiły zunifikowaną jednostkę 
administracyjną (aż do początku lat 90, gdy nastąpił 
jej podział). 

- Teren mojego zainteresowania zamieszkiwało 
wówczas ok. 16 tys. obywateli, z których wielką 
część stanowili rolnicy. Interesantów było wówczas 
tak wielu, że kolejka do mojego biurka przypominała 
tę do kasy w supermarkecie. Pierwsze dni w pracy 
były dla mnie stresujące, ponieważ mój kierownik 
był wówczas w szpitalu, a koleżanka z referatu na 
urlopie, więc w tamtym trudnym czasie o pomoc i 
porady prosiłam głównie pracowników służby rolnej  

(odpowiednik dzisiejszego ośrodka doradztwa 
rolniczego), mieszczącej się wówczas w Brańsku. 
Spisali się na medal - ja chyba zresztą też (śmiech). 
Przez około cztery lata zajmowałam się 
tematami tożsamymi z moim wykształceniem,  

choć nigdy nie czułam się specjalistką w dziedzinie 
rolnictwa. W tamtym okresie byłam jednak bardzo 
w temacie - sprawy związane z hodowlą bydła i 
trzody chlewnej, żywienia zwierząt, czy też uprawy 
pól były mi na co dzień bardzo bliskie. Ciekawostki? 
Młodzi ludzie mogą nie mieć o tym pojęcia, starsi 
być może nieco zapomnieli, ale za PRL-u 
powszechnie stosowaną praktyką była tzw. sprzedaż 
wiązana, czyli sytuacja, gdy rolnik za sprzedany 
żywiec mógł uzyskać zlecenie (przydział) na zakup 
trudno wtedy dostępnych towarów takich jak jak 
sprzęt RTV/AGD, meble, maszyny rolnicze. Było to 
spowodowane trudną sytuacją na rynku mięsnym. 
To była taka zachęta dla gospodarzy, by sprzedawali 
jak najwięcej świń. Właśnie wieloma takimi i innymi 
- niespotykanymi w dzisiejszych czasach - sprawami 
zajmowałam się podczas pierwszych lat w pracy -
 opowiada Henryka Porowska. 

Kolejne stanowisko pracy piastowała bardzo 
krótko, bo przez około rok. Referat zdrowia, opieki 
społecznej i zatrudnienia nie wiążę się też z jakimiś 
szczególnymi wspomnieniami.  

       biuletyn informacyjny –   BRAŃSKIE WIEŚCI                       Numer 1/01/2020 styczeń 2020                11 



- Wkrótce naczelnik ( wówczas był nim Zbigniew 
Szcześniak) uznał, że będę odpowiednią osobą na 
funkcję jego sekretarki oraz osoby odpowiedzialnej 
za archiwum. Dwuletnia przygoda w tej roli trwała 
do momentu odejścia na drugi i ostatni w swoim 
życiu urlop macierzyński w maju 1984 roku (pierwszy 
był w październiku 1980) - mówi pani Henia. 

Po przerwie od pracy czekały na nią już inne 
wyzwania - w wydziale spraw obywatelskich pełniła 
ona przez siedem lat stanowisko inspektor ds. 
dowodów osobistych i ochrony przeciwpożarowej. Z 
kolei ewidencją ludności i kadr Henryka Porowska 
zajmowała się od 1992 do 2005 roku, czyli przez 13 
lat. Wraz z ową nominacją, rada miasta powołała ją 
także na funkcję zastępcy kierownika urzędu stanu 
cywilnego.  

Praca u boku pełniącej tę funkcję Haliny 
Jastrzębskiej pozwalała pod jej nieobecność, w 
zastępstwie - a od pewnego momentu już 
pełnoprawnie - udzielać ślubów cywilnych parom z 
terenu miasta i gminy Brańsk oraz gościom chcącym 
właśnie w miasteczku położonym nad Nurcem 
powiedzieć sobie „tak".  

To właśnie w USC pani Henia przepracowała 
ostatnie lata przed odejściem na zasłużoną 
emeryturę. 

- Dzisiaj najczęstszą formą zawierania małżeństwa  
na naszych terenach jest zdecydowanie ślub 
konkordatowy, czyli ceremonia w kościele połączona 
z nadaniem cywilnego aktu prawnego. Dopóki 
jednak w Polsce nie obowiązywał konkordat 
(umowa między państwem a Kościołem katolickim - 
przyp. red.), to każda para legalizowała swój 
związek również w urzędzie stanu cywilnego. Sama 
udzieliłam takich ślubów ok. 200, a przy jeszcze 
większej ich liczbie asystowałam. Rekordowa sobota 

w moim wykonaniu to aż pięć takich ceremonii, 
jedna po drugiej.  
Z kolei w tysiącach można liczyć dowody osobiste, 
które u mnie odbierano. Każdy pełnoletni obywatel 
zgłaszał się właśnie do mojego biurka - brałam więc 
udział w chwilach ważnych dla mieszkańców 
Brańska i okolic, czyli wejścia w dorosłość 
oraz założenia rodziny - mówi Henryka Porowska. 

Cztery dekady pracy w urzędzie, to również 
czas zmian technologicznych, społecznych i 
kulturowych. Henryka Porowska nie ukrywa, że 
musiała zmagać się z informatyzacją i 
komputeryzacją sektora administracji publicznej, 
czyli z szeroko pojętą obsługą komputera i 
systemów z bazami danych osobowych. Pierwsze 
takie „spotkanie" odbyło się w 2000 roku, ale 
brańska emerytowana urzędnik zapewnia, że dzięki 
pomocy młodszych koleżanek dość szybko sobie 
poradziła, była pojętną uczennicą. Dzisiaj bardzo 
chwali takie rozwiązania, zwłaszcza z racji na 
sprawne przesyłanie dokumentów i informacji 
pomiędzy urzędami na terenie całej Polski:  

- Obecnie nie trzeba podróżować często 
setki kilometrów po całym kraju, by zdobyć odpis 
aktu urodzenia, bo wszystko można załatwić w 
miejscu zamieszkania. Dodam też, że klawiatura 
komputerowa jest zdecydowanie bardziej wygodna 
od tej maszynowej. 
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Inne nadzwyczajne wyzwania na przestrzeni 
lat to praca przy wdrażaniu Powszechnego 
Elektronicznego  Systemu  Ewidencji Ludności  
(PESEL), wymiana dowodów osobistych z 
książeczkowych na plastikowe (2007), udział w 
pięciu powszechnych spisach ludności (1978, 1984, 
1988, 2002, 2011), wyborach powszechnych, a w 
czasach PRL-u  (słynących z częstych kontroli) w 
corocznych lub półrocznych spisach dotyczących 
statystyk w rolnictwie. 
- W czasie ostatniego spisu ludności w 2011 roku - 
jako najbardziej doświadczona osoba w urzędzie - 
zajmowałam się szkoleniem rachmistrzów. 
Najbliższego w 2021 roku już nie obsłużę. Zresztą 
bardzo lubię statystyki, liczby - myślę, że 
odnalazłabym się również w zawodzie księgowej lub 
kasjerki. Nieskromnie też przyznam, że wieloletnia 
praca przy datach, imionach i nazwiskach zrobiła 
swoje - często gdy mijam na ulicy, w kościele, w 
sklepie brańszczan i brańszczanki, których często 
praktycznie nie znam, to jednak doskonale 
pamiętam jak się nazywają, jakie nazwiska 
panieńskie nosiły kobiety, czy też kiedy udzielałam 
im ślubu.  

Często wystarczyło jedno spotkanie w urzędzie, 
podczas załatwiania spraw formalnych, bym 
zapamiętała takie dane. Nie wiem, czy to efekt 
doskonałej pamięci, czy po prostu tzw. skrzywienie 
zawodowe (śmiech). Z kolei najśmieszniejsze 
zdarzenie, jakie sobie przypominam to wizyta 
petenta, który przyszedł ze zdjęciem prosto od 
fotografa, by umieścić je w dowodzie. Gdy na nie 
spojrzałam, zwróciłam uwagę panu, że osoba z 
fotografii kompletnie go nie przypomina. Mężczyzna 
zaczyna mi tłumaczyć, że to na pewno on, nawet 
krawat i marynarka, które ma na sobie zgadzają się 
z wizerunkiem na zdjęciu, jest przecież łysy, co też 
widać. Owszem, miał on rację, bo owe cechy się 
zgadzały, ale nie twarz! Dopiero, gdy nakazałam mu 
dokładnie się przyjrzeć facjacie osoby na zdjęciu, to 
przyznał, że fotograf uwieczniał dwóch bardzo 
podobnych do siebie mężczyzn i rozdając zdjęcia po 
prostu się pomylił. Upór owego petenta był godny 
skeczu kabaretowego - opowiada pani Henia. 

       Minione święta Bożego Narodzenia były dla niej 
beztroskie, gdyż począwszy od dnia Wigilii 
odczuwała komfort związany z posiadaniem na stałe 
wolnego czasu w związku z przejściem na 
emeryturę. 

 

- Kochałam swoją pracę, miałam grono świetnych 
współpracowników i przełożonych (razem ponad 
100 osób na przestrzeni lat), nigdy nie dawali mi 
powodu do poważniejszych narzekań, a atmosfera w 
urzędzie była naprawdę pozytywna, pomimo tego, 
że przez ponad 40 lat nastąpiło wiele zmian na 
różnych polach. Dzisiaj mogę sobie pozwolić na 
dłuższy sen każdego dnia, w końcu począwszy od 
czasów szkolnych wstawałam zawsze bardzo 
wcześnie. Przez cały okres aktywności zawodowej 
nie pozwalałam sobie na dalekie, zagraniczne 
wyjazdy w czasie urlopu - w czerwcu zamierzam 
więc wreszcie porządnie wypocząć, polecieć na 
wczasy do Turcji. Mąż Jerzy nadal pracuje - obecnie 
jako konserwator w brańskiej oczyszczalni ścieków –  

ale zbliża się już wielkimi krokami do przystanku o 
nazwie emerytura. Z kolei moi synowie żyją poza 
Brańskiem - Marcin (39 lat) mieszka w Szczecinie i 
jest marynarzem, więc słowo „mieszka" jest trochę 
nieprecyzyjne (śmiech). Od lat podróżuje po wodach 
całego świata - taka już jego profesja. Młodszy o 
cztery lata Piotr poszedł trochę w moje ślady, 
ponieważ on z kolei pracuje stacjonarnie, jako 
doradca podatkowy w Warszawie. Jestem bardzo 
dumna z moich dzieci jak i z przepracowanych lat w 
służbie mieszkańcom. Zawsze starałam się 
traktować petentów jak najlepiej, tak jakby 
przychodził do mnie z prośbą członek rodziny - mam 
nadzieję, że właśnie taką zapamiętają mnie 
brańszczanie - Henryka Porowska kończy swoją 
opowieść. 

źródło: bielsk.eu                                  Kamil Pietraszko 
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 Rok 2019 obfitował w różnorakie imprezy. Większość 
miejskich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dostępne jest 
dla każdego. Zaczęło się od zakupu dużej rozkładanej sceny 
(Cała scena kosztowała 106 542,60zł; Refundacja z programu 
UE oś 4 LEADER (PROW) w kwocie 67 122,00 zł. ).  
Zacznijmy od ofert dla osób na emeryturze. Niby nic wielkiego, 
ale prawie co miesiąc od 2011 roku istnieje „KLUB 
MŁODSZEGO SENIORA”. W każdą drugą sobotę miesiąca 
organizowane są „potańcówki”– słowem bawimy się dobrze. 
Jak będziemy starać się umilać czas seniorom – będziecie mieli 
Państwo okazję przeczytać w następnych numerach 
„Brańskich Wieści”. Już dziś zapraszamy – dołącz do „KLUBU 
MŁODSZEGO SENIORA”. 

 
OBCHODY ŚWIĄT NARODOWYCH 
W ubiegłym roku w marcu  po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
obchody NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH” . Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta z 
udziałem żołnierzy, a następnie wieńce i wiązanki złożono 
przed pomnikiem „ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH” znajdującym 
się obok domu parafialnego. 
Obchodziliśmy   Rocznicę Uchwalenia Konstytucji  3 Maja 
oraz Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 
Listopada. 
 

WYSTĘPY, KONKURSY, WARSZTATY  
W SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU 
W styczniu dzieci z przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku 
zaprezentowały ŚWIĄTECZNO – ZIMOWE PRZEDSTAWIENIE Z 
KOLĘDĄ W TLE. 
Również w styczniu MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 
wystąpiła z kolędami. 
3 Marca w Sali MOK grupa sześciolatków przedstawiła montaż 
słowno - muzyczny „IDĄ LEŚNI - KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH” bezpośrednio po oficjalnych obchodach.  
Bogaty program oferowaliśmy na FERIE ZIMOWE 2019. Zajęcia 
plastyczne, warsztaty robienia biżuterii, warsztaty makijażu. 
Między innymi z zajęć wokalnych „Muzyczny Skarbczyk„ 
powstały płyty z piosenkami przedszkolaków. 
Dla zainteresowanych pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
na rozwój działalności odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Brama na 
Podlasie”. 
Z tą samą  LGD „Brama na „Podlasie” zrealizowaliśmy projekt 
Baw się i pomagaj – promowanie idei wolontariatu „PODUSIA 
OD WNUSIA” warsztaty dekorowania kartek , pogadanki o 
wolontariacie   wspólne szycie i zdobienie pluszowych 
poduszeczek do przekazania mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej „Domowe Zacisze” w Koszewie oraz D P S w 
Brańsku -Inicjatywa edukacyjna realizowana w dniach 29-
30.01.2019 w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, Oś 
Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja 
społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
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W lutym miało miejsce spotkanie z Panem 
Robertem Radzik autorem książek o 
Żołnierzach Niezłomnych   Białostocczyzny i 
północnego Mazowsza p.n. „Narodowe 
Zjednoczenie Wojskowe na 
Białostocczyźnie w latach 1945-1956”  
4 marca 2019 – jak co roku w ostatni 
poniedziałek karnawału zorganizowaliśmy 
Brańskie Zapusty Muzyczne 2019. 
Kolejne wydarzenie 20 marca to WIECZÓR 
AUTORSKI Z CELINĄ MIODUSZEWSKĄ.  
Dbając o szerzenie tradycji świąt 
wielkanocnych i bożonarodzeniowych 
zorganizowaliśmy WARSZTATY ZDOBIENIA 
JAJEK WIELKANOCNYCH ogłosiliśmy 
MIEJSKI KONKURS WIELKANOCNY oraz 
WARSZTATY – „PALMY WIELKANOCNE”, a 
także miejski konkurs plastyczny „ANIOŁEK 
NA CHOINKĘ”. 
Na Międzynarodowy Dzień Dziecka w 
MOKu – odbył się „MARATON FILMOWY – 
W KRAINIE NAJLEPSZYCH BAJEK” 
          MIEJSKIE IMPREZY PLENEROWE 
W styczniu 2019 roku miasto dołączyło do 
imprezy „ORSZAK TRZECH KRÓLI” 
organizowanej przez Parafię WNMP w 
Brańsku ze „ŚWIĄTECZNYM 
KOLĘDOWANIEM”. Rozstrzygnięty został 
również miejski konkurs plastyczny 
„ANIOŁEK NA CHOINKĘ” 
Jak co roku odbyła się dwudniowa impreza 
plenerowa „BRAŃSKIE DNI KULTURY” oraz 
„14 Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
PODLASKIE SPOTKANIA 2019” 
organizowany przez Stowarzyszenie 
Artystyczne Skowronki 
         Do nowych miejskich imprez zaliczyć 
można:  
„POKAZ SPRZĘTU WOJSKOWEGO” 
„POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 
połączone z  jubileuszem 100 - lecia OSP W 
BRAŃSKU 
„KAWALERYJSKIE SPOTKANIE Z HISTORIĄ” – 
pokazy konne na stadionie 
 I Turniej Zakładów Pracy o Puchar 
Burmistrza Miasta Brańsk w piłce siatkowej 
WŁĄCZENIE ILUMINACJI na MIKOŁAJKI 
2019 
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ZAJĘCIA STAŁE 

HIP – HOP, 

ZUMBA, 

NAUKA GRY NA GITARZE, 

SEANSE FILMOWE, 

KLUB MŁODSZEGO 

SENIORA, 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE 

DLA DOROSŁYCH. 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W BRAŃSKU  
CZYNNY JEST OD WTORKU DO SOBOTY W GODZINACH 

13.00 – 21.00. ZAPRASZAMY NA ULICĘ RYNEK 19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      W tym roku Święto 3 Króli wypadało w poniedziałek, 
więc mieliśmy długi weekend i powstała okazja żeby 
zrobić imprezę dwudniową tj. niedziela i poniedziałek, 
rozkładając czas trwania imprezy ze względu na ujemne 
temperatury, a tym samym dbając o zdrowie i 
samopoczucie widzów. W programie niedzielnego  

„ŚWIĄTECZNEGO KOLĘDOWANIA„  
zaproponowaliśmy następujący program: 

- Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu  
„OZDOBA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE” 

- DEGUSTACJA ŚWIĄTECZNYCH POTRAW  
- Występ chóru „The Teachers”; HERODY  w wykonaniu 

RLZ Pieśni i Tańca Seniorów Mazowia  
z Wysokiego Mazowieckiego; Wspólne Kolędowanie z 
zespołem „SAMI SWOI” 

- Konkurs kolęd z nagrodami; Występ Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Skowronki”. 

-  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku 

Marzanna Chwaszczewska 

       16                          Numer 1/01/2020 styczeń 2020           biuletyn informacyjny –   BRAŃSKIE WIEŚCI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       biuletyn informacyjny –   BRAŃSKIE WIEŚCI                       Numer 1/01/2020 styczeń 2020                17 

DZIECIĘCE WARSZTATY MUZYCZNE, 

PLASTYCZNE, TANECZNE 

 i KULINARNE; MAŁE KINO – PROJEKCJE 

FILMÓW; GRY I ZABAWY; STANOWISKA 

KOMPUTEROWE, XBOX ONE, BILARD, 

GRY PLANSZOWE, ZAJĘCIA 

INFORMATYCZNE - DLA DOROSŁYCH; 

TURNIEJ – FIFA 19 na  XBOX ONE; 

TURNIEJ – FORZA MOTORSPORT 6  na 

XBOX ONE; TURNIEJ BILARDOWY; 

ZUMBA; HIP – HOP; DZIECIĘCY BAL 

KARNAWAŁOWY; DYSKOTEKA 

NASTOLATKÓW 
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DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRAŃSKU TRAFIŁ 
NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY MARKI MAN. 

- Wyrażenie chęci kupna samochodu dla naszej OSP było jedną z 
pierwszych decyzji po objęciu przeze mnie urzędu pod koniec 2018 
roku. Słyszałem wówczas głosy, że nie mamy szans, ponieważ nie 
tak dawno temu Brańsk został zaopatrzony w inny wóz 
przeznaczony dla strażaków. Pomimo tych wątpliwości z różnych 
stron nasze starania przebiegły pomyślnie i zakończyły się 
sukcesem. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które 
przyczyniły się do powodzenia tego projektu - szczególnie 
pracownikom Urzędu Miasta - Annie Kołoszko       i Magdalenie 
Sycewicz, prywatnym sponsorom oraz komendantowi  
powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 
Waldemarowi Kudrewiczowi. To wspaniały prezent na obchodzone 
niedawno stulecie OSP w naszym miasteczku. W najbliższych 
miesiącach zorganizujemy również oficjalną uroczystość związaną z 
otrzymaniem nowego samochodu pożarniczo-gaśniczego -
 komentuje burmistrz miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski. 

Włodarz podkreśla również szczególne potrzeby brańskiej OSP. 

- Strażacy z naszego miasteczka w ostatnich latach brali udział w 
gaszeniu pożarów związanych z prowadzoną w Brańsku 
działalnością taką jak tartaki, czy też zakłady produkcji zniczy. Na 
tym terenie są to najczęściej występujące rodzaje produkcji na 
większą skalę. Dlatego m.in. warto, aby nasza OSP była 
odpowiednio zaopatrzona, tak by w razie niebezpieczeństwa mogła 
jeszcze szybciej poradzić sobie z zagrożeniami - dodaje Eugeniusz 
Koczewski. 
Dotację na zakup samochodu, którego koszt wyniósł ok. 840 tys. zł, 
pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz od 
lokalnych przedsiębiorców z Brańska i okolic. 
 

25 01.2020r. 

 

 

 

 

Oto podstawowe dane techniczne samochodu MAN TGM 18.320 4x4 BB: 
Dopuszczalna masa całkowita: 18000 kg 
Układ miejsc w kabinie: 1+1+4 
Moc silnika: 320 kW 
Napęd: 4x4 (oś tylna bliźniacza) 
Pojemność zbiornika na wodę: 4400 litrów 
Szczegółowe informacje o samochodzie można znaleźć  
pod tym adresem: mototruck.pl                                            (kp) 
źródło: bielsk.eu 

 

https://www.mototruck.pl/pl/ciezkie-samochody-ratowniczo-gasnicze-sd/man-tgm-18-340-4x4-bb-ogumienie-blizniacze-na-osi-tylnej-c
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Autorem zdjęć zbiornika retencyjnego z drona jest Włodzimierz Łopaciuk 
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REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO „ BRAŃSKIE WIEŚCI” 

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku, ul. Rynek 19, 17 – 120 Brańsk, tel 85 73 75 361, 514 025 160 mok@bransk.podlaskie.pl 

Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, 85 7375940, 85 7375005 


