
  

 

   GMINA BRAŃSK              nr 3-4/20        Grudzień 

W TYM NUMERZE: 

ŚWIĘTE MIEJSCE W BRZEŹNICY 2-3 

HONOROWY OBYWATEL GMINY BRAŃSK 4 

100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 4 

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 5 

81 ROCZNICA BITWY POD OLSZEWEM                                 

I DOMANOWEM 
5 

81 ROCZNICA BITWY POD  PRUSZANKĄ STARĄ 6 

81 ROCZNICA OSTATNIEJ BITWY WOJNY OBRONNEJ 

1939 R. GMINA ADAMÓW 
7 

WIZYTACJA DROGI  8 

DROGA WYKONANA W TECHNOLOGII  BETONOWEJ 9 

11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO                                

NIEPODLEGŁOŚCI 
10 

POZYSKANIE SAMOCHODU POŻARNICZEGO          

DLA OSP W GLINNIKU 
11 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  NA REMIZIE 

OSP LUBIESZCZE 
12 

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY              

POŻARNEJ W DOMANOWIE 
13 

ODBIÓR DROGI W SPIESZYNIE 13 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W DOMANOWIE 14 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  POLETYŁY-

ŚWIRYDY 
15 

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH 15 

REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU  SOŁECKIEGO  
W 2020 ROKU 

16-20 

PROJEKT ,,NOWE MIEJSCA I NOWE  PERSPEKTYWY 
DLA OWP W GMINIE BRAŃSK 

21 

PROJEKT ,,PRZEDSZKOLAKI PRZECIERAJĄ SZLAKI’’ 21-22 

PRIORYTET 3 „NARODOWEGO PROGRAMU            

ROZWOJU CZYTELNICTWA”  
22 

ZMIANA NA STANOWISKU SKARBNIKA GMINY 
BRAŃSK 

23 

Z ŻYCIA GOUK I GBP 24-30 

Z ŻYCIA SZKÓŁ Z TERENU GMINY BRAŃSK 31-43 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   
Z TERENU GMINY BRAŃSK 

44 

UWAGA! PIEC TO NIE POJEMNIK NA ODPADY 45-46 

OGŁOSZENIE  47 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 

wielu dobrych chwil przeżywanych wspólnie z bliskimi w radości,  

spokoju i zdrowiu w tak trudnym dla nas czasie. 

Niech będzie to czas spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

 

Życzymy by Nowy 2021 Rok był szczęśliwy 

i obfitował w sukcesy, by zdrowie zawsze dopisywało, 

a pogoda ducha nigdy nie opuszczała. 

 

W imieniu władz samorządowych 

oraz pracowników życzenia składają: 

Przewodnicząca Rady Gminy Brańsk       Wójt Gminy Brańsk 

                                                               Grażyna Płonowska                   Andrzej Jankowski 
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Święte Miejsce w Brzeźnicy 

 „Święte Miejsce” to łąka położona na terenie gruntów Brzeźnicy  

w brańskiej parafii rzymskokatolickiej, około dwóch kilometrów na południe od zabudowy wsi. Na terenie 

uświęconym kilkuwiekową chrześcijańską tradycją modlitewną, w duchu wdzięczności za odzyskaną     

niepodległość, pamiętając  o wielkiej ofierze naszych ojców złożoną w 1920 roku na ołtarzu naszej        

Ojczyzny, wzniesiono w Świętym Miejscu koło wsi Brzeźnica drewnianą kaplicę. Stanowi ona           

dziękczynne wotum za wolność Polski i Europy, którą dała zwycięska Bitwa Warszawska podczas wojny 

polsko-bolszewickiej.  

Najstarsi mieszkańcy wspominają, iż od najmłodszych lat miejsce to miało ogromne znaczenie,            

przychodzono tu modlić się oraz zawierzać Matce Bożej swoje sprawy, działy się cuda.                         

Wspominają oni również kamień, na którym było widać odcisk stopy oraz źródełko z bardzo czystą wodą. 

Cuda te ustały gdy zniknął kamień. Miejsce to przez lata otoczone czcią przeszło bardzo wiele – wojnę, 

okupację.  2 sierpnia 2020 r. obyła się uroczystość pobłogosławienia ołtarza i kaplicy p.w. Matki Bożej  

Łaskawej w Brzeźnicy. Mszę świętą odprawił oraz aktu poświęcenia dokonał J.E. ks. biskup Piotr 

Sawczuk,  Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele                

duchowieństwa,  parlamentarzyści, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy okolicznych 

wsi. Ważnym  momentem uroczystości było odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

mieszkańca Gminy Brańsk kap. Franciszka Szmurło. Kapitan Franciszek Szmurło w okresie od grudnia 

1943 roku do końca 1945 r. w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych na trenie gminy Brańsk i powiatu 

przekazywał meldunki, żywność, transportował broń. Przechowywał w swoim domu rannych                  

partyzantów, udzielając im pomocy i schronienia. W 1947 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa 

został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku za działalność                         

niepodległościową na 6 lat więzienia.  
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Było bardzo dawno 

Nikt z nas nie pamięta 

Kiedy przez Podlasie 

Wędrowała Matka Święta 

 

Wybrała sobie miejsce 

Gdzie rosły tu drzewa  

Zatrzymała się tutaj 

Idąc do Hodyszewa 

 

Jeszcze był przed Nią  

spory kawał drogi 

 i chciały też odpocząć 

 zbolałe święte nogi 

 

Zatrzymała się tutaj  

Na leśnej granicy pomiędzy lasami 

Szmurły i Brzeźnicy 

 

I tak na dużym kamieniu 

Postawiła nogę 

Odcisnęła się stopa 

I wyruszyła w drogę 

 

To wszystko co tu stoi   

na chwałę Matki Boski  

które trud włożyły  

kilka naście wioski 

 

Popławy, Szmurły, Brańsk,  

Brzeźnica i cała okolica, 

I tak wspólnym dziełom  

powstała ta ładna kaplica. 

 

Drewniana jest kaplica 

Obok krzyż i studnia 

Wokół parkan kamienny 

I brama od południa  

 

Niech już każdy dzisiaj  

z nas to zapamięta 

że tu była odprawiona  

ta pierwsza Msza Święta 

 

Dziękujemy Ci Matko Boża 

że odwiedziłaś nas 

i prosimy Cię wszyscy 

nie opuszczaj nas 

 

Pobłogosław nam Maryjo 

Na te trudne czasy 

Które tak szybko nadchodzą  

Niech przez Twoje święte łaski 

Niech się wszyscy pogodzą. 

 

Zdzisław Krasowski  

Szmurły 02.08.20r. 

 

 

Święte Miejsce  
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 W trakcie XIII uroczystej sesji Rady Gminy Brańsk Uchwałą Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Brańsk 
z dnia 6 sierpnia 2020 r. Radni Rady Gminy Brańsk nadali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brańsk 

Panu Stefanowi Torczyńskiemu. 

Stefan Torczyński urodził się we wsi Królików, obecnie w województwie wielkopolskim,  w powiecie   

konińskim, w gminie Grodziec, nad Czarną Strugą. W sierpniu 1958 r. w wieku 18 lat jako świeżo        

upieczony absolwent ostatniego rocznika szkoły felczerskiej w Łodzi wraz z dwoma kolegami przyjechał 

do pracy na Podlasie. Trafił do niewielkiej miejscowości Widźgowo w Gminie Brańsk. Tutaj założył      

rodzinę a wkrótce na świat przyszła Jego pierwsza córka. 

Nieprzerwanie od 62 lat pracuje jako felczer lecząc mieszkańców Gminy Brańsk jak również miejscowości 
ościennych. Z Jego wiedzy oraz doświadczenia medycznego korzystali i nadal korzystają pacjenci min.     
z miejscowości Widźgowo, Holonki, Brańsk, Chraboły, Łubin Kościelny a wcześniej także z Pobikier        
i Ciechanowca. Na początku XXI był współzałożycielem Stowarzyszenia zajmującego się badaniem      
choroby Huntingtona, niosąc pomoc osobom na nią chorującym. Na to rzadkie schorzenie cierpiała też 
osoba z bliskiej rodziny medyka. Zawsze  z oddaniem poświęca się swojej pracy, którą sam nazywa 
„życiowym powołaniem w służbie drugiemu człowiekowi”. Leczy pokolenia, mieszkańców Gminy Brańsk 
i służy radą młodszym kolegom - lekarzom. Na początku 2020 r. w miejscowości Łubin Kościelny      
otworzył Ośrodek Pomocy „Ostoja” dla 29 pensjonariuszy, potrzebujących opieki najczęściej z racji       
samotności i konieczności dalszego leczenia po opuszczeniu szpitala  

 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 

 14 sierpnia 2020 r. w kościele pw. Najświętszego serca Pana Jezusa  

w Chojewie odbyły się gminne obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Delegacja gminna oraz wierni 

modlili się w w/w kościele parafialnym, gdzie o godzinie 11.00 odbyła się  Msza święta w intencji           

Ojczyzny. Następnie złożone zostały kwiaty pod tablicą   upamiętniającą poległych i pomordowanych      

na Wschodzie. 

Honorowy Obywatel Gminy Brańsk 
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Dożynki gminno-parafialne 

81 rocznica Bitwy pod Olszewem i pod Domanowem 

 6 września 2020 r. w kościele pw. Najświętszego serca Pana Jezusa  

w Chojewie odbyły się dożynki gminno-parafialne. W konkursie na najpiękniejszy wieniec wzięło udział  

5 sołectw:  Chojewo, Pace, Kiersnowo, Bodaczki oraz Szmurły.  

  

 12 i 13 września 2020 r.  miały uroczystości upamiętniające 81 rocznicę  pod Olszewem                     

i pod Domanowem.  

 W nocy z 13 na 14 września 1939 roku starły się ze sobą 3. Pułk Szwoleżerów z Suwalskiej Brygady 

Kawalerii i niemiecki oddział zmotoryzowany z 3. Dywizji Pancernej. Nocna bitwa zakończyła się bardzo 

krwawo. Hitlerowcy bez pardonu dobili rannych żołnierzy polskich, rozstrzelali też jeńców, nie oszczędzili 

nawet ludności cywilnej.  

 Całodniowa bitwa pod Domanowem była jednym z najważniejszych bojów 9 Pułku Strzelców     

Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego. Rozpoczęła się 13 września 1939 r. około godz. 9.00,                 

a zakończyła po godz. 15.00. Zginęło w niej około 140 żołnierzy i oficerów, w tym por. Izydor                

Kołakowski, dowódca szwadronu. To właśnie jego imię nosi dziś szkoła  podstawowa w Domanowie.  
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81 rocznica Bitwy pod Pruszanką Starą 

 W dniu 19.09.2020 r. w przy pomniku poległych kawalerzystów  

w Pruszance Starej  odbyły się uroczystości 81 Rocznicy Bitwy pod Pruszanką Starą zorganizowana przez 

Stowarzyszenie GHR im. Brygady Kawalerii ,,Plis”.  Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń, by uczcić 

ten ważny dzień. Uroczystość rozpoczęto mszą polową o godzinie 14.30, po której nastąpił Apel Pamięci   

i złożenie wieńców na mogile poległych.  

Największą atrakcją uroczystości była rekonstrukcja bitwy, która rozpoczęła się o godzinie 16:00.          

Obchody 81. Rocznicy Bitwy pod Pruszanką Starą zakończył żołnierski poczęstunek. 
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W dniu 03 października Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski oraz Dyrektor GOUK w Kalnicy 

Maciej Bobel na zaproszenie Wójta Gminy Adamów oraz Dyrektora Muzeum Czynu Bojowego          

Kleeberczyków w Woli Gułowskiej wzięli udział w 81 rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej           z 

1939 r. Program uroczystości obejmował:  

Mszę Świętą Polową na Cmentarzu Wojennym; 

Otwarcie Alei Dębów Pamięci; 

Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci żołnierzy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich; 

Capstrzyk połączony ze złożeniem wieńców. 

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski oraz Dyrektor GOUK w Kalnicy 

Maciej Bobel za propagowanie dobrej idei oraz utrwalanie pamięci 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 

im. Płk Jana Kozietulskiego zostali z rąk rtm. kaw. och. Piotra Szakacza, dowódcy Szwadronu                

Honorowego odznaczeni Medalem 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk Jana Kozietulskiego. 

  81 Rocznica Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r. Gmina Adamów 
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 Na zaproszenie Wójta Gminy Brańsk Andrzeja Jankowskiego - Radni Gminy Brańsk w dniu 

28.10.2020 r. wizytowali trwającą przebudowę drogi gminnej nr 108246B na odcinku łączącym            

miejscowości Chojewo i Pace. Przebudowa drogi gminnej polega na utwardzeniu nawierzchni betonem 

oraz usypaniu poboczy    kruszywem łamanym.  

Przedsięwzięcie – utwardzanie nawierzchni drogowych w technologii betonowej – ma na celu    

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Brańsk. Przebudowa dróg  możliwa jest dzięki 

zakupionemu przez gminę Brańsk w 2019 roku węzłowi do produkcji betonu oraz  niezbędnych maszyn     

i urządzeń. Zakupy realizowane  w latach 2019 – 2020 ukierunkowane na prawidłową realizację            

ww. przedsięwzięcia finansowane są w głównej mierze ze środków funduszu sołeckiego oraz środków   

własnych  gminy.  

Odcinek drogi gminnej nr 108246B Chojewo – Pace jest pierwszym odcinkiem drogi gminnej     

realizowanym w technologii betonowej na terenie gminy Brańsk. Przebudowywany odcinek jest nagrodą  

w konkursie „ Bitwa o drogę”. 

Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski składa serdeczne podziękowania: mieszkańcom gminy     
za przekazane środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego.  

Wizytacja drogi 
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 W październiku br. rozpoczęliśmy realizację długo wyczekiwanej inwestycji w gminie Brańsk.                 

Dzięki staraniom Wójta Gminy Brańsk, finansowego wsparcia mieszkańców gminy oraz rzeczowego      

zaangażowania pracowników Urzędu Gminy przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 108246B    

łączący miejscowości Chojewo – Pace. Pierwsza część przebudowy ww. odcinka na długości ponad 800 m, 

polegała na utwardzeniu nawierzchni drogi masą betonową przygotowaną przy użyciu węzła do produkcji 

betonu oraz usypaniu poboczy kruszywem łamanym. Nawierzchnia drogi betonowej ma szerokość 3,5 m, 

łącznie szerokość przebudowanego odcinka wynosi ponad 5 m. 

Przebudowa ww. odcinka jest nagrodzą w konkursie profrekwencyjnym „Bitwa o drogę”                         

zorganizowanym przez Wójta Gminy Brańsk jako akcja zachęcająca do czynnego udziału w Wyborach  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w lipcu br. 

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu             

drogowego oraz komfortu podróży mieszkańców Gminy Brańsk. 

 Droga wykonana w technologii betonowej 
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 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości  

11 listopada 1918 r. to niezwykle ważna data w historii Polski i jej obywateli po długich 123 latach 
zaborów odzyskaliśmy wymarzoną niepodległość okupioną walką i ofiarą pokoleń. 

Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł 
wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości były inne niż w ostatnich latach. Z uwagi na pandemię 
COVID-19 i obowiązujące obostrzenia sanitarne konieczne stały się ograniczenia obchodów.  

Msza  Święta w intencji ojczyzny została odprawiona o godz. 12.00 w Kościele Rzymskokatolic-
kim pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie - Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym.              
Po uroczystej Mszy Świętej Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski oraz Dyrektor Gminnego      
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy Pan Maciej Bobel złożyli kwiaty pod pomnikiem..        
Dziękujemy mieszkańcom Gminy Brańsk za wywieszenie flag. 
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 15 kwietnia 2020r. – podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej pomiędzy Wójtem 
Gminy Wyszki i Wójtem Gminy Brańsk dotyczącej pozyskania samochodu pożarniczego marki Mercedes, 
ze zbiornikiem na wodę, dla jednostki OSP w Glinniku, która dotychczas posiadała na wyposażeniu pojazd 
ratowniczy bez możliwości gaszenia pożarów.  

Pozyskanie samochodu pożarniczego dla OSP w Glinniku 
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Realizacja zadania: Remont -  wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy Ochotniczej Straży      

Pożarnej w Lubieszczach. 

        W czerwcu 2020 r. został złożony wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu        

Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników w zakresie ratownictwa i ochrony ludności                 

”Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji,      

remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności          

lokalnej”. 

       W ramach pozyskanych środków finansowych jednostka OSP Lubieszcze otrzymała dofinansowanie 

w kwocie 10 000,00 zł na zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego. 

        Pozostałe koszty remontu zostały pokryte z budżetu Gminy Brańsk: 

Koszty usługi wykonania zadania -19 500,00 zł.; 

Zakup pozostałych materiałów do wymiany pokrycia dachowego, wykonania rynien, obróbki            

blacharskiej, montażu podsufitki – 5 809,00 zł. 

       Wykonanie powyższych prac remontowych wpłynie na poprawę jakości realizacji zadań statutowych 

jednostki OSP, zapewni odpowiednie warunki lokalowe dla strażaków ochotników. Przyczyni się również 

do zabezpieczenia sprzętu przeciwpożarowego oraz zapewnienia gotowości bojowej jednostki do działań 

ratowniczych. 

Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP Lubieszcze 
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We wrześniu br. rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domanowie”. Przedsięwzięcie polega na budowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej       

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek zlokalizowany został na działce gminnej                    

o nr geod 777, w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Remiza to budynek jednokondygnacyjny  

z częściowo użytkowym  poddaszem o  powierzchni użytkowej 392,10 m2. 

W roku 2020 prace związane z realizacją inwestycji dotyczyły przygotowania terenu budowy, wykonania 
ogrodzenia placu budowy. Wykonane zostały również ławy fundamentowe, które zaizolowano               
oraz rozpoczęto murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych. 

„Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domanowie” 

21 sierpnia 2020 r. w Spieszynie nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na przebudowie 

drogi powiatowej Nr 1698B o długości całkowitej 1,3 km w m. Spieszyn. Całkowita wartość tego projektu 

to 1 876 808,13 zł, a wartość pozyskanego przez Powiat Bielski dofinansowania w ramach              

Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych to 917 979,92 zł. Wkład własny 

Gminy Brańsk w realizację zadania wyniósł 474 352,16 zł. 

Realizacja tego projektu korzystnie wpłynie na poprawę jakości połączeń drogowych w powiecie    

i gminie, spójność sieci dróg  ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Przebudowany odcinek drogi powiatowej,  jest dobrym przykładem samorządowej współpracy oraz 

skutecznego wykorzystywania środków z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych. 

Odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej   
nr 1698B ulica w m. Spieszyn 
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 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domanowo  

Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 798 i 809 położonych w miejscowości           

Domanowo polegała  na wykonaniu warstwy podbudowy o grub. 20 cm, nawierzchni bitumicznej warstwy 

wiążącej o grub. 4 cm  i ścieralnej o grub. 4 cm , szer. 6,0 m, uzupełnienie poboczy kruszywem              

naturalnym, oraz wykonanie  poboczy i zjazdów. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 200 m.   

Przebudowa drogi gminnej  wykonana została na istniejącym pasie  drogowym. 

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy Brańsk.  

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 100 225,32 zł.  
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Przebudowa drogi gminnej na działkach nr geod. 28 w obrębie miejscowości  
 Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrydy  

Przebudowa drogi gminnej  polegała  na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni 

z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa naturalnego, wykonanie rowów, zjazdów o nawierzchni            

z kruszywa oraz poprawa oznakowania pionowego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi       

1,58 km.  

Całkowita wartość inwestycji wynosiła 1 520 717,28 zł.   

Wysokość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 676 360,88 zł. Wkład własny 
Gminy Brańsk wyniósł 844 357,28 zł. 

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

W ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gmina Brańsk    

w listopadzie br. zakupiła układarkę do poboczy MIREX UP280 przeznaczoną  do usypywania               

poboczy przebudowywanych dróg w technologii betonowej. 

Wydatek poniesiono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:                                    
68 880,00 zł brutto. 
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 Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2020 roku 

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie      

przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Środki finansowe z funduszu sołeckiego 

można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły  poprawie życia mieszkańców     

danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, zależy od wysokości środków finansowych, które  są w jego 

dyspozycji. Mieszkańcy sołectwa mogą zadecydować, czy środki przeznaczone na dane sołectwo zostają w 

ich posiadaniu, czy przeznaczone są na wykonanie wspólnych zadań gminy. 

 
W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok sołectwa Bronka, Brzeźnica, Burchaty, Chojewo,      

Dębowo, Domanowo, Ferma, Holonki, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, Kiersnówek, Kiewłaki, Klichy, 

Koszewo, Lubieszcze, Markowo, Mień, Nowosady, Oleksin, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pace, Pasieka, 

Patoki, Pietraszki, Płonowo, Poletyły, Popławy, Pruszanka  Baranki, Pruszanka Stara, Puchały Nowe,   

Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo, Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Zanie przeznaczyły 

fundusz na realizację zadania pn. „Zakup betonomieszarki,  ładowarki, wagi  oraz maszyn” 

- Łączna wartość zadania wyniosła: 607 140,30 zł.  

- Łączna wartość środków zebranych w funduszu sołeckiego: 569 893,69 zł. 

- Kwota wydatkowana z budżetu gminy: 37 246,61 zł. 

 

W ramach realizacji zadania zrealizowano następujące działania: 

„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH                                         

DO UTWARDZANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” 

W ramach zadania zakupiono: 

Przecinarkę do betonu – szt. 2; 

Zacieraczkę do betonu – szt. 2; 

Talerze integralne z zacieraczką – szt. 4; 

Napęd listwy wibracyjnej – szt. 2 

Profil listwy wibracyjnej – szt. 5; 

Zagęszarkę – szt. 2 

Kółka transportowe zagęszczarki – szt. 4 

Poniesiony wydatek: 72 078,00 zł brutto 

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego) 
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„DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ELEKTRONICZNEJ  

 WAGI SAMOCHODOWEJ” 

W ramach zadania zakupiono: 

Kompletną, elektroniczną wagę samochodową WS-3x18 wraz z legalizacją,  terminalem wagowym, 

wyświetlaczem zewnętrznym oraz programem wagowym; 

Beton przeznaczony do przygotowania podstawy fundamentowej wagi; 

Poniesiony wydatek: 52 902,30 zł brutto 

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego  
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„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ WYKASZARKI PRZEZNACZONEJ                  

DO UTRZYMANIA ROWÓW I POBOCZY DRÓG GMINNYCH” 

W ramach zadania zakupiono: 

Wykaszarkę łańcuchową KRONOS Predator 1700M 

Poniesiony wydatek: 66 420,00 zł brutto 

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego) 

„ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ BETONOMIESZARKI Z MIESZALNIKIEM                           

O POJEMNOŚCI MIN. 7m 3” 

W ramach zadania zakupiono: 

Używany samochód ciężarowy Betonomieszarka MAN TGA 6x4 

Poniesiony wydatek: 121 770,00 zł brutto 

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego) 
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„ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ                                                           

WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM I WYPOSAŻENIEM” 

W ramach zadania zakupiono: 

Ładowarkę teleskopową Manitou MT 932 Easy; 

Łyżkę pojemnościową; 

Widły do palet; 

Poniesiony wydatek: 293 970,00 zł brutto 

(w tym, ze środków Funduszu Sołeckiego: 256 723,39 zł brutto; 

ze środków własnych Gminy: 37 246,61 zł brutto) 

 

W miejscowości ŚWIRYDY w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano       

ogrodzenie wokół remizy strażackiej oraz zakupiono i zamontowano grzejniki . 

Łączna kwota wydana w ramach funduszu sołeckiego: 16 433,25 zł. 

(kwota poniesionych wydatków za zakupione materiały) 
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W miejscowości ŚCIONY w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano trzy progi              

z walniające /500*500*72/. W ramach realizacji zadania niezbędna była zmiana organizacji ruchu, którą 

opracował pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji oraz zakup  

i umiejscowienie następujących znaków:  

- Znak ostrzegawczy A11a/750/oc, typ. 1 szt. 6 

- Znak zakazu B33 „30”/600/oc, typ. 1 szt. 4   

- Tabliczka żółta T1 (40)250*600/oc, typ. 1 

- Słupek ocynk fi 60,3 mm L=4,5 mb 

Łączna wartość wydana na działanie z budżetu gminy: 10 345,20 zł.  

(kwota poniesionych wydatków za zakupione materiały) 
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 Projekt „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk” 

 Dnia 3 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Brańsk podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy         

na realizację projektu pn. „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk”. Kwota     

otrzymanego dofinansowania wynosi 295 679,50 zł, wkład własny gminy wynosi 54 698,00 zł. Łączna 

wartość projektu wynosi 350 377,50 zł. Projekt ma na celu utworzenie 13 miejsc wychowania       

przedszkolnego w nowym OWP w Świrydach oraz udział w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci 

z terenów wiejskich. Polega ona na podnoszeniu kompetencji kluczowych, wyrównanie szans                

edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wzmocnienie postaw i umiejętności wśród            

55 dzieci. Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego, niemieckiego, robotyki 

oraz zajęć z logopedą. Ponadto zakłada on doposażenie Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie 

gminy Brańsk w pomoce dydaktyczne m.in.: maty i tablice edukacyjne, karty językowe, fiszki, puzzle    

językowe, ilustrowane słowniki, roboty edukacyjne z tabletami, zestawy robotów Botley, magiczne         

dywany. Natomiast w nowo powstałym OWP w Świrydach powstanie plac zabaw dla dzieci, a sam      

Ośrodek wyposażony zostanie w nowe meble, zabawki, książki oraz pomoce dydaktyczne.  

 Od września 2020 r. w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Brańsk rozpoczęto 

dalsze zajęcia w ramach projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki”. W związku ze zmianami w systemie 

edukacji wynikającymi z epidemii Covid-19 realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2020 r. 

W ramach projektu w OWP na terenie gminy realizowane są trzy rodzaje zajęć: rozwijające z języka      

angielskiego, z robotyki i programowania oraz zajęcia naukowo-intelektualne. W tej części realizacji      

projektu OWP zostały doposażone w pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego:                    

„sowa samogłosek” – gry rozwijające świadomość fonologiczną i uczące poprawnej wymowy oraz pakiety 

gier „Memory” z ośmiu dziedzin takich jak: Supermarket, Nature, Animals, Clothes, House, Town, Travel 

i Jobs oraz klocki z wielkimi literami Morphun, gry edukacyjne - Let’s eat In English, plansze tematyczne 

w języku angielskim, dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego i maty – Monts&sesons. Na zajęcia 

z robotyki i programowania zakupiono roboty Bootley  w zestawie z pilotem, kartami kodującymi               

i zestawy akcesoriów Bootley do budowy toru przeszkód zawierające kostki domina, kule, wahadła             

i rampy, a także zestawy „układam roboty” oraz zestawy do kodowania – „programuj z myszką”.            

Natomiast zajęcia naukowo-intelektualne zostały doposażone w: gry ekologiczne „Sprzątanie lasu”             

i „Ekobohater”, globusy dla dzieci, magnetyczne mapy Polski, dwustronne plakaty „Dzieci świata”, tablice 

magnetyczne „Ciało człowieka” oraz zestawy „zjawiska pogodowe” oraz puzzle: „mapa świata”, „moje 

ciało”, „poznaję zawody” itp. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu         

Społecznego. 

 Projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki” 



22 

 

 W miesiącu październiku 2020 roku Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego                    

w Domanowie, Szkoła Filialna w Świrydach przy wsparciu finansowym Gminy Brańsk zakupiła nowości 

wydawnicze do biblioteki szkolnej na kwotę 3 100,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły             

oraz biblioteki pedagogiczne  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie 

czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu zakupiono 238 

książek, wśród zakupionych pozycji znalazły się: „Dzieci Pana Astronoma”, „Kubuś Puchatek”,        

„Nasza mama czarodziejka”, „Niebezpieczna podróż”, „Plastusiowy Pamiętnik” i wiele innych. W ramach 

programu odbędą się zajęcia mające na celu zachęcenie dzieci do częstszego sięgania po książkę.  

 Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  
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Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy Brańsk 

 W dniu 27 listopada br. podczas XVI Sesji Rady Gminy Brańsk Radni Gminy przyjęli uchwałę                 
Nr XVI/129/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Pani Monika Agnieszka Dygas z dniem 
30 listopada 2020 r. została odwołania z funkcji Skarbnika Gminy, Pani Monice dziękujemy za wieloletnią 
pracę na rzecz gminy Brańsk oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 

  W trakcie tej samej sesji Radni Gminy Brańsk przyjęli również uchwałę Nr XVI/130/2010 w sprawie     
powołania Skarbnika Gminy. Z dniem 1 grudnia 2020 r. na stanowisko Skarbnika Gminy została powołana 
Pani Anna Wiśniewska. Pani Anna posiada wieloletni staż pracy na stanowisku głównego księgowego     
budżetu w jednostce sektora finansów publicznych. Cieszymy się, że dołączyła do grona pracowników 
Urzędu Gminy Brańsk oraz życzymy wielu sukcesów. 
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 Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy dziękuje Wójtowi Gminy Brańsk      
oraz Pracownikom Referatu Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji                         
za wyczyszczenie stawów oraz inne prace porządkowe . W przyszłym roku planujemy wybudować nową 
wiatę i pomost, oraz zagospodarować teren przy GOUK. 

Czyszczenie stawów przy GOUK 
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  Od września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbywają się 

lekcje gry na gitarze dofinansowane przez  Dyrektora GOUK, które prowadzi Pan Piotr Ostrowski.         

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem., a uczniowie zadowoleni wychodzą z każdej lekcji. W grudniu        

planowany jest również  koncert kolęd w wykonaniu dzieci, który zostanie udostępniony w internecie,    

zachęcamy do śledzenia profilu GOUK na facebooku.  

Lekcje gry na gitarze  

 
 Drużyna Skorpion Kalnica wyjechała na turniej Piłkarski Orzeł Cup do Siemiatycz. Podczas turnieju 
zmierzyła się z drużynami z województw podlaskiego i lubelskiego. Młodzi piłkarze pod opieką trenera 
Jacka Żocha zaprezentowali się znakomicie, wygrywając wszystkie mecze fazy grupowej. Chłopcy     
strzelili w nich 11 goli. Ostatecznie drużyna Skorpiona wywalczyła 3 miejsce.  

Oto wyniki poszczególnych meczów.: 

 
Skorpion Kalnica - Orzeł II Siemiatycze 5 : 0 
Skorpion Kalnica - Junior Białystok 2 : 0 
Skorpion Kalnica - Brylant Bielsk Podlaski 4 : 1

 

Mecz półfinałowy 

 Skorpion Kalnica - Top 54 Biała Podlaska 1 : 4 

Mecz o 3 miejsce 

Skorpion Kalnica - Brylant Bielsk Podlaski 4 : 1 

 

 GKS Skorpion Kalnica na 3 miejscu !!! 
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

,,WYSTARCZY CHCIEĆ - AKTYWNI SENIORZY W GMINIE BRAŃSK 

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

1. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej 60+ z terenu gminy Brańsk należącej do obszaru 

LGD Brama na Podlasie . 

2. Oferowane formy zajęć dla Seniorów: 

- warsztaty muzyczno-śpiewacze 

- warsztaty kulinarne  

- warsztaty taneczne 

- warsztaty plastyczno-rękodzielnicze  

- warsztaty krawieckie 

- warsztaty florystyczne 

- zajęcia z diabetykiem 

- zajęcia ze specjalistami 

- zajęcia sportowo-ruchowe 

- zajęcia z pedagogiem  

- wyjazdy na basen 

- wycieczki edukacyjno-poznawcze 

- wydarzenia i wyjazdy kulturalne 

- poradnictwo psychologiczne i rodzinne 

3.     Harmonogram, terminy i sposób zadań projektowych będzie uzależniony od sytuacji                                   

 epidemiologicznej w kraju.  Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.  

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Gminnego 

Ośrodka  Upowszechniania Kultury w Kalnicy lub pod numerem telefonu 85 73 77 623 

do dnia 08.01.21 r. 

Ilość miejsc ograniczona! 
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Projekt ,,Walka z koroną naszą obroną’’ 

 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy zrealizował projekt pod nazwą ,,Walka          
z koroną naszą obroną’’ w ramach programu ,,Działaj lokalnie 2020’’ ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę      
działania Brama na bagna.  Głównym celem projektu była produkcja przyłbic ochronnych na drukarce 3D 
dla osób starszych, pracowników urzędu, nauczycieli, pracowników kuchni szkolnej. Swoimi działaniami 
ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszej okolicy, w miejscach gdzie na co dzień   
przebywa wiele osób. Podczas produkcji przyłbic, gdzie wydrukowanie jednej przyłbicy zajmowało          
2 godziny, narodził się  również pomysł na produkcję ,,mini przyłbic’’, czyli małych przezroczystych     
maseczek.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy w włączyli się w pomoc przy naszym  projekcie.  
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        W październiku Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy zorganizował XXVI Przegląd 
Pieśni Religijnej, który odbył się online. Uczestnicy nagrywali swoje występy, a następnie przesyłali        
do GOUK-u drogą elektroniczną. Kolejnym etapem było głosowanie online za pomocą ,,lajków’’.          
Internauci oddali łącznie 1107 głosów. Głosującym najbardziej do gustu przypadło wykonanie pieśni 
„Matko Domanowska" Zespołu Ludowego Mianka z Mnia. 
 
I miejsce - Zespół Ludowy,,Mianka''                                                                                            
IImiejsce -Malwina Włostowska                                                                                                       
III miejsce - SP Domanowo                                                                                                         
IV miejsce - SP Holonki     
                                                                                                
  Uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody.  

XXVI Przegląd Pieśni Religijnej 

 W grudniu br. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy wspólnie z Gminnym        
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brańsku zorganizował akcję pod nazwą ,,MAGIA ŚWIĄTECZNEJ      
POMOCY 2020 GMINY BRAŃSK''. Do wyboru było 15 bombek, pod każdym numerem znajdował się 
wymarzony prezent świąteczny osoby potrzebującej. Rezerwacja bombek przebiegła bardzo szybko,         
już po kilku dniach wszystkie bombki były zajęte. Podarunki jakie chcieli otrzymać potrzebujący to m.in.:           
telewizor, kuchenka gazowa, ubrania dla dzieci, posiłki wigilijne, tablet, środki czystości, drzewo na opał. 
Cała akcja  przebiegała anonimowo. Prezenty zostaną dostarczone przed świętami.   

Dziękujemy wszystkim ludziom o wielkim sercu za okazaną pomoc.  

Magia Świątecznej Pomocy 2020 Gminy Brańsk 



29 

 



30 

 

 Nowości w bibliotece 

Od wielu lat Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy  bierze udział w Narodowym Programie    

Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w bibliotekach.  Rokrocznie składamy 

wniosek o zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych . Otrzymaną dotację z Ministerstwa  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki własne przeznaczamy na zakup książek ukazujących się w 

ciągu roku na rynku wydawniczym.  

 W tym roku zakupiliśmy 247 książek, za łączna kwotę 5622 zł. Jest to głównie literatura piękna 

skierowana do czytelników w każdym wielu.  Młodzież oraz dorośli znajdą dla siebie powieści:                     

fantastyczne, kryminalne, obyczajowe, sensacyjne, dzieci wiersze, bajki. Zakupujemy także poradniki 

książki popularnonaukowe.  

Wybierając literaturę sugerujemy się propozycjami wydawców, ale też opinią naszych czytelników. 

To właśnie odwiedzający bibliotekę podpowiadają nam niekiedy tytuły,   po które  sięgnęli by chętnie.  

Wszystkim naszym wiernym czytelnikom dziękujemy za osobiste spotkania w bibliotece. Jeśli ktoś z Was, 

kocha spędzać długie, jesienne wieczory z książką zapraszamy do nas w odwiedziny 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. por. IZYDORA KOŁAKOWSKIEGO W DOMANOWIE 

 

 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

 W hołdzie bohaterom września 1939 uczestnikom bitwy pod Domanowem oraz ofiarom katastrofy       

smoleńskiej, w tym o. Józefa Jońca, twórcy stowarzyszenia Parafiada. 

   81. ROCZNICA BITWY POD DOMANOWEM 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 

 

Jak co roku w rocznicę bitwy spotykamy się, aby uczcić pamięć poległych za naszą wolność. 
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 Grupa „Słoneczka” wzięła udział w innowacyjnym projekcie, którego celem  jest zwiększenie ilości      

zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. 

PRZEDSZKOLNA AKCJA „DZIAŁAJ Z IMPETEM” 

 PRZEDSZKOLNE ZABAWY Z JESIENNYMI DARAMI NATURY  

DZIEŃ MISIA  W PRZEDSZKOLU 
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 KULINARNE PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW 

 

 PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 

MALI ARTYŚCI  
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 30 października podsumowaliśmy dwie akcje charytatywne, w których wzięliśmy udział. 
Pierwszą z nich było zbieranie nakrętek z przeznaczeniem dla Michasia Boguckiego chorego na SMA. 
Drugą – zakup karmy dla podopiecznych Fundacji dla Zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady. 
W obu akcjach wszyscy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Nakrętki trafiły do „Serduszka”           
w Rudce, a karmę dla zwierzaków odebrała przedstawicielka fundacji. 
   Dziękuję rodzicom, dzieciom, wszystkim osobom, które przynosiły nakrętki (akcja zbierania trwa       
nadal!),   karmę i inne potrzebne rzeczy.   

 
WARSZTATY KULINARNE PIECZEMY BUŁECZKI  

 

 10.XII. klasy starsze odśpiewały hymn o godzinie 11.11, młodsze dzieci wzięły udział                      

w kreatywnych zajęciach na ten temat. 

 

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

AKCJA CHARYTATYWNA  
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SF ŚWIRYDY 

"DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI?" 
 
 Uczniowie klasy II i III Szkoły Filialnej w Świrydach uczestniczyli w zajęciach twórczych pt. 
"Dlaczego warto czytać książki?" - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem tych 
zajęć było zachęcenie dzieci do „sięgania po książkę”. W rezultacie powstały wspaniałe prace                 
w technice  kolażu.  

NOWE KSIĄŻKI ZAKUPIONE DO BIBLIOTEKI SF  
W ŚWIRYDACH W RAMACH NARODOWEGO  

PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA  
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. JANA PAWŁA II  W HOLONKACH 

 

 Dzień Pluszowego Misia 

 25 listopada dzieci z punktu przedszkolnego obchodziły Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu            

przedszkolaki słuchały wierszy i opowiadań, śpiewały piosenki.  Dzieci opowiadały o swoich misiach,      

jak wyglądają, jak mają na imię. Wykonały prace plastyczne pt.,, Mój miś”.  
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 20 listopada dzieci z punktu przedszkolnego obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  

Dzień ten upamiętnia uchwalenie w 1989 roku  Konwencji o Prawach Dziecka . To dokument, którego  

celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.  Przedszkolaki wysłuchały pogadanki 

oraz obejrzały film  dotyczący  praw i obowiązków jakie mają dzieci.  

   W dniu 28 października obchodziliśmy Dzień Żaczka-Przedszkolaczka. Tym razem bawiliśmy się 

tylko we własnym gronie. Były zabawy ruchowe i sprawnościowe na sali gimnastycznej oraz wspólne            

wykonanie pracy plastycznej. Powstała spora galeria jesiennych skrzatów wyklejonych z kolorowych liści. 

Dzień 25 listopada, to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz      

atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. W tym roku dzieci, niestety, nie mogły przynieść 

do szkoły swoich pluszowych przyjaciół. Misie zostały w domu. Dzieci dowiedziały się w jakich bajkach 

występują misie, śpiewały o nich piosenki, słuchały wierszy i opowiadań. Na koniec dnia wykonały prace 

plastyczną- sylwetkę misia z elementów. 

                                                                                         

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

Żaczek-Przedszkolaczek 
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 Zawody sportowe 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach zajęła bardzo wysokie miejsca w następujących 

zawodach sportowych: 

1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju Chłopców,  

1 miejsce w Mistrzostwach Grupy Południowej w Tenisie Stołowym Chłopców, 

2 miejsce w Mistrzostwach Grupy Południowej w Tenisie Stołowym Dziewcząt. 
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22 października 1978 roku rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że był on niezwykły. Pielgrzymki do różnych krajów, spotkania z młodzieżą, 
chorymi, kilkanaście encyklik to tylko niektóre wyznaczniki trwającego ponad 26 lat pontyfikatu papieża 
Polaka.  
Jak co roku w tym dniu podziękowaliśmy patronowi naszej szkoły za Jego posługę w Kościele, a także      
za piękne świadectwo życia. Dzieci z klas młodszych przyozdobiły portrety Jana Pawła II. Pojawiły           
się na nich kwiaty, serca. Starsi przygotowali portrety świętych Polaków, którzy zostali wyniesieni             
na ołtarze przez Jana Pawła II.  

Święty Janie Pawle, módl się za nami, wstawiaj się u Boga za nami. 

Dziękujemy za pontyfikat Jana Pawła II 
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 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało 

ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Dzień ten ma 

także dostarczać kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości z bycia 

przedszkolakiem. Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Chojewie z wielką radością obchodziły ten 

dzień Na dzieci czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Wszyscy bawili się znakomicie, a uśmiech 

nie znikał z twarzy naszych podopiecznych. 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 Dzieci z punktu przedszkolnego w Chojewie obchodziły NARODOWE ŚWIĘTO          

NIEPODLEGŁOŚCI Na zajęciach rozmawialiśmy o miłości i przywiązaniu do kraju ojczystego, 

jego kulturze , tradycjach oraz przypomnieliśmy symbole narodowe naszego kraju. Przedszkolaki 

obejrzały film "POLAK MAŁY", który przybliżył im znaczenie symboli narodowych. Wzięliśmy 

również udział w akcji" Szkoła do hymnu", która polegała na wspólnym odśpiewaniu "Mazurka 

Dąbrowskiego" 10 listopada 2020 o 11.11 Dzieci wykonały również piękne prace plastyczne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. ks. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHOJEWIE 

 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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 20 listopada dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Chojewie wzięły 

udział w 4 Ogólnopolskim Dniu Wiatraczka. Wykonaliśmy wiatraczki w geście solidarności ze 

słonymi dziećmi. Jest to duża społeczna akcja poświęcona mukowiscydozie. Inicjatorem                

i organizatorem akcji w Polsce jest fundacja Oddech Życia. Pamiętamy, pomagamy, wspieramy. 

 

   25 listopada Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Chojewie obchodziły Światowy Dzień         

Pluszowego Misia. Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na 

całym świecie. Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa 

również powiernikiem smutków. Dzieci poznały historię powstania pierwszego pluszowego misia. 

Uczestniczyły w spotkaniu czytelniczym on-line, które prowadziła Misiowa Mama.               

Przedszkolaczki nauczyły się wierszyka o misiu i wspólnie bawiły się przy piosenkach m.in "Jadą, 

jadą misie tralalala" czy "Gumi miś". Wykonały piękne prace plastyczne oraz zadania ,które     

przygotowała Misiowa Mama. Na koniec misiowego dnia zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia            

w fotobudce. Dzieci otrzymały również dyplomy z okazji Dnia Misia. 

DZIEŃ WIATRACZKA 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA              
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          W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Chojewie realizowany był projekt edukacyjny 

„PRZEDSZKOLAKI PRZECIERAJĄ SZLAKI”. W ramach projektu realizowane są trzy rodzaje    

zajęć: rozwijające z robotyki i programowania, z języka angielskiego i naukowo-intelektualne Celem 

głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przedszkolnego. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Chojewie  realizowany jest Międzynarodowy 

Projekt Edukacyjny  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem projektu  jest zachęcanie        

dorosłych      do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka. 

 

 

  

 

  

                Uczniowie z klasy VI ze  Szkoły Podstawowej im. 

Ks. Stefana Kardynała Wyszyń- skiego    w Chojewie nawią-

zali ponownie przyjaźń miedzykontynentalną z ośrodkiem Aderonke House of Hope Orphange w Ke-

nii. Dzieci po tak długiej przerwie bardzo się cieszyły, że mogą znowu ze sobą         porozmawiać. Pa-

dły pytania o zainteresowania, ulubione zwierzęta, muzykę. Nasi uczniowie pokazali dzieciakom z Ke-

nii swoje patyczaki co wzbudiło duże zainteresowanie wśród naszych afrkańskich   rówieśników. Już 

czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie. 

 

 

 PROJEKT „PRZEDSZKOLAKI PRZECIERAJĄ SZLAKI” 

 MAŁY MIŚ 

LEKCJE ON-LINE Z KENIĄ 
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20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie 

najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o Prawach 

Dziecka. Tego dnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Chojewie wykonały piękne plakaty. 

Tym razem Przedszkolaki w akcji! Kolejna lekcja on-line za nami. Dzieciaki z oddziału i punktu 

przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie mieli 

okazję porozmawiać z  dzieciakami z Aderonke House of Hope w Kenii. Nasze przedszkolaki         

zapoznały się z kolegami i koleżankami z Kenii, opowiedziały jakie są ich ulubione zabawki.           

Rówieśnicy również przedstawili się nam i  opowiedzieli o tym, co lubią robić w wolnym czasie. Już 

wiemy, że  lubią śpiewać, tańczyć i układać puzzle.  Dowodem jak pięknie potrafią śpiewać była      

zaśpiewana przez nich piosenka. Nasze przedszkolaki również zaprezentowały swoje talenty.           

Zaśpiewały piosenkę  po polsku i angielsku a także zatańczyły Chocolate Dance razem ze swoją Panią 

Asią. Dziękujemy i już czekamy na kolejne spotkanie!! 

 DZIEŃ PRAW DZIECKA 
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 Gmina Brańsk przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska           

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w miesiącu październiku 2020 roku zrealizowała  przedsięwzięcie 

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brańsk”. 

W ramach zadania usunięto 42,410 Mg (ton) wyrobów budowlanych zawierających azbest                     

z 12 nieruchomości z terenu Gminy Brańsk.  

Całkowita kwota zadania wyniosła 14 072,91 zł, w tym:  

- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                       

w Białymstoku – 12 278,00 zł, 

- środki własne Gminy Brańsk - 1 794,91 zł. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brańsk 
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UWAGA!!! 

Piec to nie pojemnik na odpady! 

Gdy przychodzi okres jesienno-zimowy pogarsza się jakość powietrza. Duży udział ma tu      

naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, 

wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej  obecności  tematu smogu         

w mediach.  

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach                  

i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym                            

systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego                  

postępowania. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także                         

emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia                   

zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić 

sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym                

argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia 

ludzkiego, jak i dla środowiska. 

Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarówno w piecach                      

i kotłach centralnego ogrzewania, czy kominkach, jak w przydomowych paleniskach na otwartej 

przestrzeni wynika z trzech głównych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze 

(180-500°C), czas spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru 

powietrza. Skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, 

uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA 

(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, czy inne 

niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. W wyniku 

niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również duża ilość drobnych pyłów, 

które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary 

cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach 

metali ciężkich.  

Śmieci palą się szybko, ale problem pozostaje na długo. Efekty spalania odpadów                      

w domowych piecach wcześniej czy później wszyscy odczujemy. 
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OGŁOSZENIE  

Urząd Gminy Brańsk  

- zachęca do odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność gminy Brańsk tj.  

  Ciągnik 

  Ciągnik z kosiarką wysięgnikową 

  Ciągnik z kosiarką bijakową 

  Ciągnik z wykaszarką 

  KAMAZ 

  Koparko-ładowarka VOLVO 

  Koparka KOMATSU 

  Równiarka MISTA 

  Samochód IVECO 

  Ładowarka teleskopowa MANITOU z łyżką pojemnościową 

  Ładowarka teleskopowa MANITOU z widłami do palet 

 

Od września 2020 r. istnieje możliwość usługowego ważenia pojazdów i towarów. Usługa ważenia            

wykonywana jest na legalizowanej wadze samochodowej o obciążeniu do 60 000 kg. Maksymalna długość zestawu            

samochodowego z przeznaczeniem do ważenia wynosi 18 m. Waga umiejscowiona jest na terenie Urzędu Gminy 

Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk. 

 

Warunkiem skorzystania ze sprzętu jest złożenie wniosku do tut. Urzędu Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 

Brańsk o korzystanie ze sprzętu oraz określenie przypuszczalnego terminu jego udostępnienia.    

Rozliczenie za korzystanie z ww. sprzętu będzie dokonywane na podstawie stawek obowiązujących             

w Zarządzeniu Nr 204/2020 Wójta Gminy Brańsk z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawek robocizny 

oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk. 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 85 731 92 16/ kom. 512 176 411. 
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Gminne Echa Redakcja: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej, 17-120 Brańsk, Kalnica 54, tel. 85 73 776 23, e-mail: gouk@bransk.pl 

SKLEP MOTORYZACYJNY     
AUTO-CZĘŚCI  

 

Karol Kozłowski 

ul. Mickiewicza 37 

17-120 Brańsk 

tel. 798 891 652 
 

 OFERUJE: 

-części zamienne do aut  

krajowych i zachodnich 

-akumulatory (BOSCH,  

VOLTMASTER) 

-oleje rolnicze, samochodowe                    
i motocyklowe 

-smary, dętki, opony 

-płyny 

-chemia motoryzacyjna 

-art. lakiernicze 

-części do dojarek, płyny  

De Laval, sznurek 

 SZEROKI ASORTYMENT  

W KONKURENCYJNYCH  

CENACH!!! 

VADEMECUM                
TELEADRESOWE 

 
Urząd Gminy Brańsk 

ul. Rynek 8 
17-120 Brańsk 

  

Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk 

tel. 85 737 50 31; 85 731 92 00,  

sekriatriat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl 

Wójt Gminy Brańsk  

tel. 85 731 92 01 

Zastępca Wójta Gminy Brańsk 

tel. 85 7319203 

Sekretarz Gminy Brańsk  

tel. 85 731 92 02 

Skarbnik Gminy Brańsk  

tel. 85 731 92 18 

Referat Finansowo-Budżetowy (RF) 

Księgowość – tel. 85 731 92 09 

Księgowość oświaty – tel.85 731 92 08 

Podatki – tel. 85 731 92 10 

Kasa – tel. 85 731 92 06 

Referat Ochrony Środowiska,         
Infrastruktury Technicznej                    

i Inwestycji (RI) 

Rolnictwo, Ochrona Środowiska -        
tel. 85 731 92 16 

Budownictwo -  85 731 92 11 

Referat Organizacyjnym, Oświaty        
i Kultury (RO) 

Organizacja i Promocja- tel. 85 731 92 07                                                   

Kadry- tel. 85 731 92 08 

Oświata - tel 85 731 92 15 

Obsługa Rady Gminy Brańsk                        
tel.  85 731 92 17 

Ewidencja Ludności,                           
Dowody Osobiste - tel. 85 731 92 13        

    Sprawy OSP i Wojskowe                     
tel.  85 731 92 07 

Informatyk Gminy Brańsk - 85 731 92 12 

Gminny Ośrodek Upowszechniania   
Kultury w Kalnicy                                     
tel. 85 73 77 623 

 ZACHĘCAMY  

DO PRZESYŁANIA  

OGŁOSZEŃ PRZEZ  

LOKALNE FIRMY 

 DO GAZETKI GMINNE ECHA 

mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl

