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DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY BRAŃSK  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU 

 Działania  Rady Gminy Brańsk w I półroczu 2020 r. były ograniczone ze względu na COVID-19                  
oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas obrad. Z tego też względu odbyły się  tylko dwie 
sesje. Pomimo obostrzeń sanitarnych mieszkańcy gminy mogli drogą mailową kierować pytania  i sprawy 
do radnych, wójta gminy w celu  poruszenia ich na sesji, a także oglądać transmisje z obrad  na żywo. 
 Podczas sesji w dniu 31 marca 2020 r. Rada Gminy podjęła 16 uchwał, w tym 6 uchwał w zakresie 
oświaty, m.in. o likwidacji Szkoły Podstawowej w Mniu  i przekształcenia Szkoły Podstawowej, im. por. 
Izydora Kołakowskiego w Domanowie poprzez obniżenie struktury organizacyjnej Szkoły Filialnej 
w Świrydach do klas I-III. 
Pozostałe uchwały podjęto w sprawie: 
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury; 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok; 
przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brańsk na lata 2020 – 2022; ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego 
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;  

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  
terenie Gminy Brańsk na rok 2020” 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji   

elektronicznej 
rozpatrzenia wniosku; 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn” 
zmian w budżecie gminy na 2020 rok   
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020-2024. 
    Kolejna sesja Rady Gminy Brańsk odbyła się 5 czerwca br. z podjętych na niej działań przez Radę  na 
uwagę zasługują m.in. przyjęcie Raportu o stanie Gminy Brańsk za rok 2019 i w konsekwencji udzielenie  
Wójtowi Gminy wotum zaufania.  
    Pan Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk przedstawił zgromadzonym prezentację wizualną    
raportu w zakresie realizacji polityk, programów, założeń budżetowych i wykonanych zadań                   
inwestycyjnych gminy. Wójt  w kilku słowach podsumował rok 2019, który był kolejnym rokiem           
intensywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Podziękował radnym, sołtysom oraz współpracownikom 
za pracę, jak stwierdził bez zaangażowania wszystkich grup, nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu 
przedsięwzięć.  
    W dalszym toku obrad Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze       
sprawozdaniem finansowym Gminy Brańsk za 2019 r. i udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu        
wykonania budżetu za 2019 rok, mimo braku jednomyślności.  
    Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej              
w Białymstoku dotyczącą wykonania budżetu za 2019 r. i uchwałą w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brańsk. 
   Ważnymi punktami obrad były uchwały dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania                
przestrzennego gminy Brańsk i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla     
wybranych terenów w Gminie Brańsk. 
          Ostatnia grupa przyjętych uchwał dotyczyła czystości i porządku na terenie Gminy, a także            
gospodarowania odpadami komunalnymi, po wprowadzeniu zmian przez ustawodawcę. 
Bez większych natomiast zakłóceń odbywały się posiedzenia Komisji Rady, które zrealizowały zadania 
ujęte w planach pracy za I półrocze.   
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Fundusz sołecki są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie              
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Prawie wszystkie miejscowości z terenu 
Gminy Brańsk przeznaczyły Fundusz Sołecki z 2019 r.  na zadanie dot. zakupu betonomieszarki, ładowarki 
teleskopowej, wagi samochodowej oraz urządzeń. Przedmioty są niezbędne do prawidłowego                 
wykonywania betonowych dróg gminnych. 

Na realizacje Funduszu Sołeckiego w roku 2019 Gmina Brańsk przeznaczyła w budżecie gminy 
kwotę 596 677,10 zł.   

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na 2019 rok do dnia 20 lipca 2020 r. udało się             
zrealizować następujące działania: 

- „Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych do utwardzania nawierzchni    
drogowych” – w ramach działania zakupiono m. in. przecinarkę jezdną; zacieraczki (2 szt.);   napęd listwy 
wibracyjnej (2 szt.) wraz z profilami listwy o długościach 2,5 m, 3 m, 4 m; zagęszczarki dwukierunkowe  
(2 szt.) oraz wózek transportowy zagęszczarki.  Łączny koszt zadania wyniósł  72 078,00 zł brutto. 

- „Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznej wagi samochodowej” – w ramach działania   
zakupiono wagę samochodową o zakresie ważenia do 60 ton. Łączny koszt zakupu wagi samochodowej 
wyniósł  50 061,00 zł brutto. 

- „Zakup i dostawa fabrycznie nowej wykaszarki przeznaczonej do utrzymania rowów i poboczy 
dróg gminnych” – w ramach działania zakupiono wykaszarkę łańcuchową KRONOS 1700 M. Łączny 
koszt zakupu wyniósł 66 420,00 zł brutto. 

- „Zakup i dostawa używanej betonomieszarki z mieszalnikiem o pojemności min. 7m3” – w ramach 
działania zakupiono używaną betonomieszarkę MAN o ładowności do 7 m3.   Łączny koszt zakupu        
wyniósł 121 770,00 zł brutto. 

 

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2020 ROKU  

500 000 zł dla Gminy Brańsk w ramach Rządowego  

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

       2 lipca 2020 r. Wójt Gminy Brańsk – Andrzej          
Jankowski odebrał z rąk Premiera RP Pana Mateusza 
Morawieckiego promesę przekazania 500 000 zł           
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który 
wspiera gminy, powiaty i miasta. 
  
      Środki przekazane przez rząd będzie można              
wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.     
remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi    
i kanalizację, drogi – a także inne niezbędne lokalne 
działania. Dziękujemy.  
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Projekt „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA+” 

 W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania  
w szkołach na terenie całego kraju, zweryfikowaliśmy          
możliwości jego realizacji na terenie Gminy Brańsk.     
Niestety znalazły się osoby, które nie posiadały komputera 
z dostępem  do internetu lub ze względu na liczbę uczniów 
w domu zdalne nauczanie było bardzo utrudnione. Z myślą 
o takich osobach został zrealizowany projekt w ramach 
programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -
2020. W ramach programu otrzymaliśmy 45 000,00 zł      
w pierwszej edycji i  74 980,80 zł  w drugiej edycji na     
zakup laptopów z dostępem do internetu, by wszystkie 
dzieci mogły korzystać ze zdalnego nauczania. Łącznie do 
Gminy Brańsk trafiło 119 980,80 zł na zakup sprzętu 
komputerowego.  

  

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego 
 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Mniu 

20 lutego 2020 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku odbył się  

uroczysty apel z okazji przekazania nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych marki IVECO 

EUROCARGO  dla jednostki OSP w Mniu, oraz marki MAN dla jednostki OSP w Brańsku. 

Uroczystego przekazania pojazdów pożarniczych dokonali: Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm              

Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 

Pożarnej w Białymstoku, st. bryg. Waldemar Kudrewicz Powiatowy Komendant Państwowej Straży      

Pożarnej w Bielsku  Podlaskim, Pan Andrzej Jankowski Wójt Gminy Brańsk, Pan Eugeniusz Tomasz    

Koczewski Burmistrz Miasta Brańsk. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, druhowie z jednostek OSP 

gminy Brańsk i miasta Brańsk oraz zaproszeni goście. Uroczystego wyświęcenia obu samochodów        

dokonali ks. dr Janusz Łoniewski Dziekan Dekanatu Brańskiego oraz ks. dr Krzysztof Napiórkowski     

Proboszcz Parafii w Domanowie. 

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniu był 

możliwy  dzięki deklaracji Wójta Gminy Brańsk o finansowym wsparciu ze środków budżetu gminy           

i pozyskaniu środków   Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego     

Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Koszt nowego samochodu   ratowniczo-gaśniczego wyniósł 755 220 tys. złotych. 

Pan Andrzej Jankowski  podziękował serdecznie wszystkim zaangażowanym w pozyskanie        

funduszy  na zakup nowego samochodu dla jednostki OSP w Mniu, wręczając pamiątkowe grawertony. 

Dh Waldemar Fronc Prezes Zarządu OSP w Mniu w imieniu jednostki, podziękował Panu Andrzejowi                   
Jankowskiemu Wójtowi Gminy, przekazując pamiątkowy grawerton, za zaangażowanie i pomoc               
w pozyskaniu nowego samochodu, który przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej jednostki oraz 
zapewni poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.  
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         W dniu 14 czerwca 2020 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiersnowie obchodziła           
Jubileusz 70-lecia swego istnienia. Z tej okazji Wójt  Gminy Brańsk Andrzej Jankowski przekazał         
strażakom pamiątkowy grawerton oraz figurkę Św. Floriana, ze słowami:         

       „W dzisiejszym dniu chylimy czoła  przed 70 – letnią działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kiersnowie, za założycieli tej jednostki i obecnych tu Druhów. 70 lat jesteście z nami i za to            
w imieniu mieszkańców i wszystkich, którym spieszyliście z pomocą - serdecznie dziękuję. Z tej    
okazji składam również podziękowania wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży          
Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej  w imieniu swoim jak i całego      
społeczeństwa za działalność ratowniczą, pomoc potrzebującym w trudnych chwilach, za                
wychowanie młodzieży w duchu  pomocy i służby dla Ojczyzny. Życzę jednostce dalszego rozwoju, 
realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z podejmowanych działań. Wszystkim Druhom           
Strażakom oraz Waszym rodzinom życzę dużo zdrowia, wytrwałości, szczęścia i bezpiecznej        
służby” .  

        Z okazji Jubileuszu 70-lecia jednostka OSP w Kiersnowie oraz jej członkowie  zostali odznaczeni  
medalami i odznakami za zasługi dla pożarnictwa, dla dobra społeczeństwa  i Rzeczypospolitej Polskiej. 
Srebrną Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” został odznaczony ksiądz kapelan Andrzej      
Łukasz Kiersnowski – Powiatowy Duszpasterz Strażaków. 

       Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiersnowie stał się okazją do podsumowania 70 lat          
funkcjonowania  jednostki , jej założycieli i służby dla społeczeństwa. 

70 - lecie istnienia OSP w Kiersnowie 

http://www.passcerty.com/820-421.html
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Zbliża się Powszechny Spis Rolny! 

 

         Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis 
Rolny 2020.  Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala na pozyskanie kompleksowych danych na temat 
polskiego rolnictwa.   Są one konieczne do kształtowania krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
oraz społecznej na wsi. Będą    stanowiły również podstawę do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej. Spis realizowany jest nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii. 
 

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: 
osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); 
osób prawnych; 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 
 

       Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego 
są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. W spisie będą 
zbierane informacje dotyczące osób będących użytkownikami gospodarstw rolnych oraz samych             
gospodarstw, m.in.: 

sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych, 
zużywania więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa 

domowego, 
struktury dochodów gospodarstwa domowego, 
powierzchni zasiewów, 
pogłowia zwierząt gospodarskich, 
chowu i hodowli ryb, 
liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, 
zużycia nawozów mineralnych w masie towarowej według nazw handlowych, 
powierzchni nawożonej nawozami wapniowymi, 
powierzchni nawożonej nawozami naturalnymi, 
zużycia nawozów naturalnych, 
liczby zabiegów środkami ochrony roślin, 
informacji o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji          

w zakresie   stosowania środków ochrony roślin, 
samooceny znajomości zasad integrowanej ochrony roślin, 
liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 
pracujących w gospodarstwie rolnym. 

 
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają tajemnicy statystycznej na zasadach określonych  
w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 
 
        Podstawową metodą zbierania danych w spisie będzie samospis internetowy przeprowadzany za             
pośrednictwem   interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego     
Urzędu Statystycznego (GUS). W przypadku, gdy respondent nie spisze się przez internet dane mogą być 
zbierane poprzez: wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego                            
z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia 
spisu rolnego, bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem   
urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.  
Udział rachmistrzów terenowych uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju. 
 
Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/ 

https://spisrolny.gov.pl/
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Mieszkańcy miejscowości Chojewo, Kiersnowo i Pace okazali się najbardziej aktywnymi        

mieszkańcami w gminie Brańsk w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i to właśnie oni 

uzyskali pierwszeństwo w działaniu dot. budowy betonowych dróg gminnych. Frekwencja w obwodzie 

głosowania nr 2 (Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie) wyniosła       

82,28 % i była największą ze wszystkich obwodów głosowania na terenie Gminy Brańsk. 

Zgodnie z regulaminem konkursu profrekwencyjnego „Frekwencyjna bitwa o drogę” komisja    
konkursowa w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów dokonała oceny stanu 
technicznego dróg gminnych na terenie miejscowości Chojewo, Kiersnowo, Pace. W skład komisji weszli: 

Pan Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk, Pani Grażyna Płonowska – Przewodnicząca Rady Gminy 
Brańsk, Pani Paula Górka i Pani Anna Żero – Radni Rady Gminy Brańsk oraz Pani Monika                    
Falkowska – Zastępca Wójta Gminy Brańsk.  

Komisja konkursowa jako pierwszy odcinek drogi do betonowania wskazała drogę gminną            

nr 108246B łączącą miejscowości Chojewo –Pace.      

FREKWENCYJNA BITWA O DROGĘ 
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WYKONANIE MOGIŁY STANISŁAWA RADOSZA –                 

ORGANISTY PRZY PARAFII W KLICHACH                               

ZASTRZELONEGO PRZEZ NIEMCÓW 20 WRZEŚNIA 1943 R. 

 Zakończyły się prace remontowe mogiły Stanisława Radosza – organisty klichowskiego zabitego 
przez  Niemców w 1943 roku. Dzięki staraniom mieszkańców wsi Klichy oraz Gminy Brańsk prace       
zostały sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa            
w Warszawie.  

 Historia Stanisława Radosza: organista został aresztowany za słuchanie radia i przekazanie           
parafianom uzyskanych informacji. Podjął próbę ucieczki z aresztu znajdującego się pod plebanią             
w Brańsku. Został złapany z polecenia żandarmów niemieckich i doprowadzony do żandarmerii za        
kilogram cukru. Jak wynika z relacji świadków zastrzelony w pobliżu rzeźni w Brańsku przez „rudego 
Niemca”.  Ekshumowany po kilku dniach za zgodą okupanta przez parafian klichowskich i pochowany 
zgodnie z katolickim obyczajem na cmentarzu w Klichach. Organista pochodził z południa Polski z ziemi 
kieleckiej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży należnej mu po rodzicach ziemi zainwestował w zakup       
instrumentów do pracy w kościele w Klichach.  
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”PAMIĘĆ O NICH ŻYĆ BĘDZIE WIECZNIE” -   
MIEJSCA PAMIĘCI W MIEJSCOWOŚCIACH                                                  

PRUSZANKA STARA I PRUSZANKA BARANKI    
ODRESTAUROWANE 

 Pomniki ofiar II wojny światowej w miejscowościach Pruszanka Stara i Pruszanka Baranki zostały              
odrestaurowane. Prace polegały na oczyszczeniu, odmalowaniu mogił wraz  z ogrodzeniem. Położona    
została również nowa kostka brukowa. Prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy Brańsk. Łączny koszt 
remontu 2 mogił wyniósł 1 709,66 zł, w tym dofinansowanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego       
w Białymstoku - 1 600,00 zł.  

 
Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych we 

wrześniu 1939 r. znajdująca się na skraju wsi      
Pruszanka Stara, po wykonanych pracach            
remontowych. Napis na płycie o treści:  

„Tu spoczywają szczątki nieznanych Żołnierzy  
Polskich  z 9 Pułku Strzelców Konnych poległych                                                                                                   

w walce 13 września 1939 r.”. 

 
Mogiła żołnierza Wojska Polskiego znajdująca się 

w pobliskim lesie wsi Pruszanki Baranki,                      
po wykonanych pracach remontowych. 

 Napis na płycie o treści:  
„Żołnierzowi Armii Krajowej z V Brygady  

Wileńskiej Majora „Łupaszki” wachmistrzowi    
Witoldowi Goldzisz ps. „ Radio” w Hołdzie             

ur. 26.03.1926 r. Poległ 27.07.1948 r. 27.07.1994 r.                                                                         
Koledzy AK Społeczeństwo. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

       Projekt grantowy realizowany przez KGW w Mniu „Mianka”, jest częścią zadanie pn. " Zakup 
strojów ludowych dla Zespołu Ludowego MIANKA" współfinansowanego ze środków Unii              
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii    
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama  na 
Podlasie". 

 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy pozyskał dofinansowanie na realizację       
zadania „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego ,,Mianka” w kwocie 40 000,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania to kwota 45 000,00 zł. W ramach projektu zakupiliśmy 19 kompletów strojów   
ludowych (16 damskich i 3 męskie). Strój podlaski damski składa się z: gorsetu, spódnicy, fartucha, bluzki, 
butów oraz korali. Męski strój składa się natomiast z: koszuli, kamizelki, spodni, sukmany, czapki oraz  
butów. Finalnym działaniem tego projektu było zrealizowanie filmu dokumentalnego związanego                      
z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego w Gminie Brańsk oraz ukazanie walorów przyrodniczych                        
i historycznych tego regionu. Dodatkowo zostały nagrane 2 klipy Zespołu Ludowego ,,Mianka’’, w którym 
Panie zaprezentowały się w nowych strojach.  

,,Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego ,,Mianka’’  
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Regionalny program operacyjny Województwa Podlaskiego 

 na lata 2014-2020 

  

 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy od 1 listopada       

będzie realizował projekt pod  nazwą ,,Wystarczy chcieć - Aktywni Seniorzy     

w Gminie Brańsk’’. Całkowita wartość projektu wynosi 281 031,25 zł.   

      Projekt ma na celu wsparcie i aktywizację osób 60+, w trakcie którego będziemy        

realizować następujące działania: 

 warsztaty krawieckie 

 warsztaty taneczne 

 warsztaty plastyczno-rękodzielnicze 

 warsztaty muzyczno-śpiewacze 

 warsztaty kulinarne 

 warsztaty florystyczne 

 zajęcia sportowo-ruchowe 

 wyjazdy na basen 

 wyjazdy kulturalne  

 wycieczki  edukacyjno-poznawcze 

REKRUTACJA WKRÓTCE 
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 Obchody 75 rocznicy bitwy pod Bodakami odbyły się w naszej gminie 17 maja 2020 roku.            
Uroczystość upamiętnia wydarzenia z 17 maja 1945 roku, podczas których doszło do starcia NKWD            
z partyzantami. Obchody rocznicy rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym           
p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  w Klichach. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów 
przez przybyłe delegacje przy pomniku  na cmentarzu parafialnym. Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski 
podziękował wszystkim za przybycie oraz upamiętnienie tych wydarzeń.  

Obchody 75 rocznicy bitwy pod Bodakami  

Święto Konstytucji 3 maja 

 W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na panującą    
epidemię   obchody były mniej uroczyste niż zwykle. Po wspólnie odśpiewanym hymnie, o godzinie 11.00 
w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach odprawiona została msza święta w intencji          
Ojczyzny, w której brała udział ograniczona liczba osób. W eucharystii uczestniczyli: Wójt Gminy Brańsk 
Andrzej Jankowski, Przewodnicząca Rady Gminy Brańsk Grażyna Płonowska, a także Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy Maciej Bobel. Na zakończenie Przedstawiciele Gminy 
Brańsk udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty przy pomniku poległych.  
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KONKURSY ONLINE W GOUK I GBP 

KONKURS ,, DLACZEGO TWOJA MAMA JEST WYJĄTKOWA?’’ 

KONKURS  WIOSENNY - fotograficzny i plastyczny 

KONKURS  czytelniczo-plastyczny 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. por. IZYDORA KOŁAKOWSKIEGO W DOMANOWIE 

DZIEŃ KSIĄŻKI 

 W trakcie trwania epidemii wiele wydarzeń musiało zmienić charakter albo zostać przełożonych  

czy odwołanych, jednak były i takie święta, którym przymusowa przerwa nie przeszkadzała a wręcz   

sprzyjała.  

Tak było z czytaniem książek, o którym uczniowie opowiedzieli nam nadesłanymi zdjęciami. 

DZIEŃ WIOSNY 

 Wirus wirusem, ale zimę utopić trzeba – internetowy konkurs na zdjęcie z Marzanną. 

DZIEŃ ZIEMI 

 Internetowy konkurs na plakat przedstawiający troskę o środowisko. 

DZIEŃ MAMY 

 Internetowy konkurs „Mama oczami dziecka”. 

PALMA WIELKANOCNA 

 Internetowy konkurs na palmę wielkanocną. 

STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II 

 Internetowy konkurs na laurkę z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II. 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 

PODZIĘKOWANA DLA PANI JUSTYNY PAPROCKIEJ 

 Po wielu latach pracy na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Justyna Paprocka - uczniowie,  

rodzice i współpracownicy dziękują za wspólnie spędzone lata. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 Każdy, nawet taki rok szkolny, ma swój koniec, a to oznacza tylko jedno - wakacje. 
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OBÓZ SPORTOWY NAD POLSKIM  MORZEM 

 

W czerwcu drużyna dziewcząt ZŁOTKA DOMANOWO uczestniczyła w pięciodniowym obozie 
sportowym w Sztutowie. Obóz odbył się dzięki inicjatywie UKS działającego przy SP w Domanowie,   
realizującego program Ministerstwa Sportu „KLUB 2020”. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie     
i pomoc ze strony Wójta Gminy Brańsk, Pana Andrzeja Jankowskiego. Nie zawiedli nas także hojni    
sponsorzy, dzięki którym grupa dziewcząt z SP w Domanowie po raz kolejny przeżywała swoją sportową 
przygodę. Każdego dnia pod czujnym okiem swojej trenerki dziewczęta szlifowały piłkarskie umiejętności, 
ale miały też czas na nadmorskie atrakcje: kąpiele w Bałtyku, siatkówkę plażową czy spacery po plaży      
o zachodzie słońca. Dziewczęta miały okazję zwiedzić Gdańsk i Starówkę Gdańską. Uczestniczyły także  
w rejsie na Westerplatte.  
Władze klubu, rodzice oraz zawodniczki drużyny ,,Złotka Domanowo” serdecznie dziękują                         

sponsorom - sympatykom sportu: 

           Panu Andrzejowi Jankowskiemu - Wójtowi Gminy Brańsk, Panu Markowi Brzozowskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Brańsk, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Brańsku, Panu Janowi 
Sokołowskiemu - Firma ,,SOKÓŁ”, Państwu Barbarze i Waldemarowi Lustberg oraz Panu Zbigniewowi 
Zawadzkiemu - Wytwórnia Artykułów i Tworzyw Sztucznych, Panu Andrzejowi Zajączkowskiemu - Firma 
Handlowa ,,KANDEL”, Państwu Beacie i Wojciechowi Turowskim - Firma BEMART z Domanowa, Pani 
Bernardzie Grzybowskiej - Firma ,,MAG-BUD”, Panu Markowi Klinickiemu -  Produkcja Chleba oraz 
Świeżych Wyrobów Piekarniczych, Panu Piotrowi Radziszewskiemu - Zakład Produkcyjno-Handlowy oraz 
Panu Wiesławowi Klinickiemu - Zakład Mięsny Kliniccy. 
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 26 czerwca o godzinie 8.00 w Szkole Filialnej w Świrydach odbyło się zakończenie roku szkolnego 
2019/2020. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Pani dyrektor Ewa          
Zawadzka  podziękowała wszystkim za wspólny rok ciężkiej i wyjątkowej pracy. Następnie wręczyła    
najlepszym uczniom świadectwa, wyróżnienia oraz nagrody. Na zakończenie uczniowie spotkali się ze 
swymi wychowawcami w klasach.  

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  
2019/2020 SF ŚWIRYDY 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. JANA PAWŁA II  W HOLONKACH 

         W dniu 1 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej odbyło się podsumowanie Konkursu    
Ekologicznego „ŚMIECI SEGREGUJESZ PIEKNY ŚWIAT ZYSKUJESZ”. Celem konkursu 
jest szerzenie wartości edukacyjnych oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród   młodego 
pokolenia. 
 
Wśród członków jury byli p. Maciej Bobel -  dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury        
w Kalnicy,  Ks. Proboszcz parafii Szmurły - Krzysztof Dobrogowski, p. Magdalena Płonowska -             
nauczyciel współorganizujący. Spośród 14 prac, które napłynęły do organizatorów wyłoniono 6 laureatów. 
W ich gronie znaleźli się ; 
 
- Aleksandra Jastrzębska  kl. V 
- Łukasz Sienkiewicz kl. V 
- Gabriel Chwaszczewski  kl. VII 
- Magdalena Puchalska kl. V 
- Oliwia Puchalska kl. III 
- Cezary Zalewski kl. IV 
 
           Nagrody ufundował referat Ochrony Środowiska Infrastruktury Technicznej                                              

i Inwestycji Urzędy Gminy Brańsk.  
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Dar na stulecie urodzin  Jana Pawła II 

       Około godziny 17 w dniu 18 maja 1920 roku w Wadowicach przychodzi na świat drugi syn Karola      
i Emilii. Znajomi Emilii Wojtyłowej wspominają, że była ona przekonana , ze jej Lolek zostanie kiedyś     
wielkim człowiekiem. Słowa mamy spełniły się , jej syn Karol 16 października 1978 roku zostaje kolejnym 
następcąbświętego Piotra. W tym dniu domem kardynała Wojtyły staje się Watykan. Odtąd wszyscy będą 
znali Polaka, który został papieżem. Cały świat pozna Jana Pawła II, który odwiedza różne kraje podczas 
104 pielgrzymek  zagranicznych. On też ukarze wielu sens cierpienia i  odchodzenia  do Boga. Choć od-
szedł do domu Ojca  2 kwietnia 2005 roku wciąż o Nim pamiętamy. 

     Jako społeczność szkolna chcieliśmy w stulecie urodzin Jana Pawła II podziękować Mu, za piękne        
świadectwo życia i wiary w Boga. Uczniowie raz z rodzicami przygotowywali dekoracje okienne w swoich 
domach, przedszkolaki i uczniowie klas I-III wykonywali prace plastyczne, zaś z klas IV-VIII pisali         
modlitwy. W kościele p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach  księża  z parafii w Klichach,      
przedstawiciele  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców uczestniczyli we Mszy świętej dziękczynnej.           
Wyrazem naszej pamięci była także dekoracja wykonana przed szkołą.  

      Dziękujemy uczniom i rodzicom za przygotowane ekspozycje, rysunki oraz modlitwy. Po raz kolejny       
pokazaliśmy, że Jan Paweł II jest nam bliski, że słuchamy słów Jego nauczania, znamy Jego życie.  

Nad obchodami Dnia Patrona czuwali pani Magdalena Płonowska, pani Janina Olszewska                              
i ksiądz  Krzysztof Dobrogowski. 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

KONKURS „  MATEMATYCZNY KANGUR ” 

    W dniach 2 – 4 czerwca ,  23 uczniów naszej szkoły z klas III – VII uczestniczyło w Międzynarodowym 

Konkursie Kangur Matematyczny, w kategoriach: Maluch, Beniamin i Kadet. Szkolnym koordynatorem  

konkursu była p. Jolanta Bachurzewska, a uczniów kl. III przygotowała p. Dorota Zaleska.  

Tegoroczny Kangur różnił się od poprzednich, ponieważ w związku z pandemią koronawirusa uczniowie  

pisali testy konkursowe online. Nasi uczniowie doskonale sobie poradzili, a troje z nich :  

Kinga Kamińska kl.VI,  Aleksandra Jastrzębska kl. V oraz Cezary Zalewski kl. IV  uzyskali wyróżnienia.  

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie GRATULUJEMY!                                         

     Koniec roku szkolnego – wydarzenie radosne, wyczekiwane, odliczane…. w tym roku szkolnym jednak 

inne niż zwykle. W związku z pandemią w tym roku szkolnym nie było uroczystego zakończenia roku  

szkolnego. Każda klasa miała wyznaczoną godzinę spotkania na Sali gimnastycznej z wychowawcą     

Uczniowie mogli odebrać świadectwa osobiście lub mógł to  zrobić rodzic. Można też było odebrać     

świadectwo w dowolnym terminie w sekretariacie szkoły. 

     Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnają się 

ze szkołą, kolegami i  koleżankami, nauczycielami. Zawsze było to pożegnanie szczególnie uroczyste             

i wzruszające. W tym roku absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły inaczej niż bywało 

to do tej pory, na spotkaniu byli tylko uczniowie i grono pedagogiczne. Pani dyrektor Anna Kosińska       

podziękowała wszystkim i wręczyła nagrody uczniom : za osiągnięcia w nauce, reprezentowanie  szkoły      

w zawodach sportowych i konkursach, oraz wolontariat. 

     Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku, a naszym absolwentom dostania się do                

wymarzonych szkół.  
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Gospodarka Odpadami Komunalnymi 
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TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 
 I WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 

 

Dobry Start (300+) 

Złożenie wniosku Rozpatrzenie i wypłata 

  
Od 1 lipca 2020 r. – drogą elektroniczną 
Od 1 sierpnia 2020 r. - w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Brańsku, ul. Kościuszki 19, pokój nr 3 
  

  
Do 30 listopada 2020 r. 

Od 1 września do 31 października 2020 r. 
  

Do 31 grudnia 2020 r. 

Od 1 listopada do grudnia 2020 r. 
  

Do 28 lutego 2021 r. 

Świadczenia rodzinne 

Złożenie wniosku Rozpatrzenie i wypłata 

  
Od 1 lipca 2020 r. – drogą elektroniczną 
Od 1 sierpnia 2020 r. – w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Brańsku, ul. Kościuszki 19, pokój nr 3 
  

  
Do 30 września 2020 r. 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

Złożenie wniosku Rozpatrzenie i wypłata 

  
Od 1 lipca 2020 r. – drogą elektroniczną 
Od 1 sierpnia 2020 r. - w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Brańsku, ul. Kościuszki 19, pokój nr 3 
  

  
Do 31 października 2020 r. 

Od 1 września do 30 września 2020 r. Do 30 listopada 2020 r. 

Od 1 października do 31 października 2020 r. Do 31 grudnia 2020 r. 

Fundusz alimentacyjny  

Złożenie wniosku Rozpatrzenie 

  
Od 17 sierpnia 2020 r. – w Ośrodku      Pomocy 
Społecznej w Brańsku,       ul. Kościuszki 19 
  

  
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021 

Od 1 lipca 2020 r. wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą następujących kanałów:  

 Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);  
Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
-- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);  
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP  (http://epuap.gov.pl/);  

 bankowość elektroniczna.  

http://empatia.mrpips.gov.pl/
http://epuap.gov.pl/
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Świadczenie wychowawcze (500+) 
 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 
dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.  
Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem ustawy informujemy, iż osoby, które składały wnioski w okresie            
świadczeniowym 2019/2021 mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r. 
W związku z tym, wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczenia na kolejny okres świadczeniowy 
2021/2022 należy składać    po ogłoszeniu terminów składania wniosków,  tj. w roku 2021 r.   

 

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021  

Złożenie wniosku Rozpatrzenie 

  
Od 01 do 15 września 2020 r. – w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Brańsku, ul. Kościuszki 19 
  

  
Niezwłocznie po uruchomieniu dotacji      

celowej przeznaczonej na realizację zadania 

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!!! 

ZAKŁAD MECHANIKI  

POJAZDOWEJ  

DARIUSZ KUNICKI 

CHOJEWO 107 

TEL. 661 766 638 

NAPRAWY BIEŻĄCE TYPU:  

WYMIANA KLOCKÓW,  

ELEMENTÓW ZAWIESZENIA, 

UKŁADU KIEROWNICZEGO,  

ROZRZĄDÓW; 

WYMIANA PŁYNÓW I OLEJÓW 

SZEROKO POJĘTE NAPRAWY  

BLACHARSKIE 

SZEROKI ZAKRES NAPRAW  

W DOGODNYCH TERMINACH  

I ROZSĄDNYCH CENACH 

 ZACHĘCAMY DO       
PRZESYŁANIA         

OGŁOSZEŃ PRZEZ      
LOKALNE FIRMY DO 

GAZETKI                   
GMINNE ECHA 
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   Redakcja: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej,                                                                                            

Kalnica 54, 17-120 Brańsk tel. 85 73 776 23, e-mail: gouk@bransk.pl 

 Urząd Gminy Brańsk                                                            
ul. Rynek 8                                                                             

17-120 Brańsk 

                                               

Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk                                                                                              
tel. 85 737 50 31, 85 731 92 00, fax. 85 737 58 04 

sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl ;                                                                                                              
sekretariat@bransk.pl 

Wójt Gminy Brańsk - Andrzej Jankowski                                                                                      
tel. 85 731 92 01   wojt@bransk.pl 

Zastępca Wójta Gminy Brańsk - Monika Falkowska                                                                
tel. 85 731 92 16   m.falkowska@bransk.pl  

Sekretarz Gminy Brańsk - Elżbieta Janina Szymańska                                                            
tel. 85 731 92 02   e.szymanska@bransk.pl  

Skarbnik Gminy Brańsk – Monika Dygas                                                                                  
tel. 85 731 92 18   skarbnik@bransk.pl 

Informatyk Gminy Brańsk                                                                                                            
tel. 85 731 92 12   informatyk@bransk.pl 

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 

Samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa( BI)                      
tel. 85 731 92 11   k.plonska@bransk.pl 

Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury                                          
Technicznej i Inwestycji (RI)  tel. 85 731 92 16   

m.falkowska@bransk.pl ; gzk@bransk.pl  

Referat Organizacyjny, Oświaty i Kultury (RO)                                                                       
Organizacja i Promocja – tel. 85 731 92 07                                                                                     

Kadry - tel. 85 731 92 08                                                                                                            
Oświata – tel. 85 731 92 15                                                                                                    

oswiata@bransk.pl                                                                                                                     
Obsługa Rady Gminy Brańsk – tel. 85 731 92 17                       

a.adamczyk@bransk.pl                                                                                   
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste,                                            

Sprawy OSP i Wojskowe  –  tel. 85 731 92 13 
m.zielinska@bransk.pl; a.baginska@bransk.pl 

Gminne Echa 

Jednostki organizacyjne 
 

 

 

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy                                                         
tel. 85 737 76 23                                                                  
gouk@bransk.pl   

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy                                         
biblioteka@bransk.pl   

                                        

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              

tel.  85 737 53 88                                                      
gops@bransk.pl 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach  

tel. 85 737 35 23                                                                           
spholonki@bransk.pl   

 

Szkoła Podstawowa im. porucznika Izydora                  
Kołakowskiego w Domanowie 

tel. 85 737 70 01                                                                           
spdomanowo@bransk.pl 

Szkoła Filialna w Świrydach 

tel. 85 737 50 32  

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała                 
Wyszyńskiego w Chojewie 

tel. 85 737 76 92                                                                      
spchojewo@bransk.pl 

 

 

VADEMECUM  

 TELEADRESOWE  
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