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Spotkanie Opłatkowe Wójta Gminy Brańsk  

z Rolnikami i Przedsiębiorcami 

W sobotni wieczór 7 stycznia br. w Szkole 
Podstawowej w Domanowie odbyło się kolejne już 
spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk  
z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości  
wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, 
wojewódzkich, samorządowych, księża, radni,  
rolnicy i przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście. 

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem  
w wykonaniu zespołu ludowego Mianka oraz Pana 
Wojciecha Ostrowskiego. Następnie wszyscy zebrani 
zgodnie z tradycją przełamali się opłatkiem składając 
sobie najserdeczniejsze życzenia. 

Wójt Gminy Brańsk przedstawił  
sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 roku tj. 
stan budżetu Gminy Brańsk, ilość pozyskanych  
środków z zewnątrz, zrealizowane inwestycje  
drogowe, wodociągowe, prace wykonane w ramach 
funduszu sołeckiego, projekty z zakresu oświaty,  
a także stan doposażenia jednostek OSP.  
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Słowa podziękowania Wójt Gminy Brańsk 
Andrzej Jankowski skierował do Pana Tadeusza  
Romańczuk Senatora RP oraz Jerzego  
Leszczyńskiego Marszałka Woj. Podlaskiego za  
okazane wsparcie, pomoc, a także udaną współpracę. 
Podziękowania oraz symboliczne suweniry otrzymali 
także rolnicy i przedsiębiorcy wspierający działania 
Gminy Brańsk m.in. X Festyn Rodzinny,  
77 Rocznicę Bitwy pod Olszewem.  

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. 
Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie.  

      
      W. Sz. 

Spotkanie Opłatkowe Wójta Gminy Brańsk  

z Rolnikami i Przedsiębiorcami 

Uroczyste przekazanie samochodu  
ratowniczo-gaśniczego dla  

OSP Świrydy 

W dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 13.30 
przy budynku OSP odbyło się uroczyste przekazanie 
samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN 4x4 dla 
jednostki OSP Świrydy włączonej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na uroczystości 
obecny był Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Podlaski  
Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław 
Wendt, Zastępca Podlaskiego Komendanta  
Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Pietraszko,  
Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim 
bryg. Waldemar Kudrewicz, Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim st. bryg. Jan 
Szkoda, przedstawiciele władz samorządowych, 
księża, druhowie z jednostek OSP Gminy Brańsk 
oraz mieszkańcy. 
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 Dzięki wsparciu Wiceministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji Posła na Sejm  
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława  
Zielińskiego jednostka OSP Świrydy otrzymała  
z Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim 
 samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. 

Pozyskanie specjalistycznego wozu  
strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na 
sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd 
OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność 
podejmowanych czynności przez strażaków. Nowy 
samochód przyczyni się do poprawy  
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brańsk oraz 
sąsiednich gmin. 

 
      W. Sz. 

Uroczyste przekazanie samochodu  
ratowniczo-gaśniczego dla  

OSP Świrydy 
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Ochotnicza Straż Pożarna 
 w Lubieszczach  

23 lutego br. Wójt Gminy Brańsk Andrzej 
Jankowski przekazał jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubieszczach samochód  
ratowniczo-gaśniczy RENAULT M210 oraz 6 szt. 
hełmów ochronnych. Samochód zakupiono dzięki 
uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku,  
a także wsparciu finansowanemu BS w Brańsku oraz 
Gminy Brańsk. W uroczystym przekazaniu wzięli 
udział zaproszeni goście: Zastępca Komendanta  
Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim st. bryg. Jan 
Szkoda, Pan Stanisław Bachurek Prezes Banku 
Spółdzielczego w Brańsk oraz ks. Andrzej  
Kiersnowski. 

Nowy samochód przyczyni się w znacznym 
stopniu do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy Brańsk oraz sąsiednich gmin. Specjalistyczne 
wyposażenie wozu pozwoli na sprawniejsze  
podejmowanie akcji, szybszy dojazd na miejsce  
zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych 
czynności. 

Całkowita wartość zadania: 87 000,00 zł 
 
Dofinansowanie: 
WFOŚiGW w Białymstoku – 50 000,00 zł 
BS w Brańsku – 30 000,00 zł 
Gmina Brańsk – 7 000,00 zł. 
      W. Sz. 
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

1 marca mocą ustawy z dnia 3 lutego 2011 
roku został ustanowiony Narodowym Dniem  
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku  
Gminne Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych miały miejsce w Sanktuarium Maryjnym 
w Domanowie. Uroczystość została powiązana  
z wizytacją kanoniczną Jego Ekscelencji  
ks. Bp Tadeusza Pikusa w Domanowie. Obchody 
rozpoczęto mszą świętą o godz. 9.00, następnie  
w części artystycznej – wspólnej drodze krzyżowej 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Domanowie 
przypomnieli postacie „Żołnierzy Wyklętych”,  
uroczystość zakończono wspólną modlitwą, a także 
złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy przy  
pamiątkowym kamieniu przez Wójta Gminy Brańsk 
Andrzeja Jankowskiego, uczniów oraz nauczycieli. 

Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski  
złożył również kwiaty przy pomniku mjr Zygmunta 
Szendzielarz, ps. „Łupaszka” w miejscowości  
Kiersnowo. 

     W. Sz. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
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Spotkanie Wójta Gminy Brańsk z Sołtysami  

W dniu 15 marca 2017r. w sali  
konferencyjnej Gminnego Ośrodka Upowszechniania 
Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy odbyła się 
narada Wójta Gminy Brańsk Andrzeja Jankowskiego 
z sołtysami gminy. Pierwsze w tym roku spotkanie 
rozpoczęło się od informacji dotyczącej  zasad  
optymalnej segregacji odpadów komunalnych  
odbieranych z posesji wg złożonych deklaracji, którą 
przedstawił Pan Wiktor Rejent Przedstawiciel  
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Hajnówki. 

Kolejny punkt zebrania poświęcony był  

możliwości wzięcia udziału w Projekcie  
obejmującym zakup, montaż instalacji kolektorów 
słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
oraz instalacji paneli fotowoltaicznych do  
wytwarzania energii elektrycznej. Pani Elżbieta  
Janina Szymańska Zastępca Wójta zachęciła do 
udziału w Projekcie i organizowanych spotkaniach, 
podczas których było można podpisać stosowne 
umowy.  
 W dalszej części narady Pani Monika  
Agnieszka Dygas Skarbnik Gminy przedstawiła  
aktualne informacje z zakresu finansów gminy,  
natomiast  Pani Monika Falkowska Kier. Ref. RŚ 
zapoznała z aktualnymi przepisami dotyczącymi  
wycinki drzew i projektem „ Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk  
w roku 2017” oraz zwróciła się z apelem do  
mieszkańców gminy, o zgłaszanie do gminnej  
ewidencji, zbiorników bezodpływowych na  
nieczystości płynne (szamb) i przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

W trakcie narady odbyła się również dyskusja 
nad funduszem sołeckim na 2018 rok. Sołtysi  
jednoznacznie opowiedzieli się za przekazaniem  
części środków funduszu sołeckiego na zakup  
nowego ciągnika z przyczepą, rębaka, kosiarki  
ramiennej do koszenia rowów.   
 Poza wspomnianymi tematami na spotkaniu  
omówiono wiele innych kwestii dotyczących  
bieżących spraw w sołectwach m.in. wykonanych 
zadaniach w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego.  
Na zakończenie Wójt podziękował sołtysom za  
liczne przybycie na spotkanie i liczne inicjatywy  
podejmowane na rzecz mieszkańców Gminy  
i Sołectw.  

     A.A. 
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Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  
Tadeusza Pikusa w Urzędzie Gminy Brańsk  

oraz jednostkach podległych. 

 W dniu 23 marca  br. J. Eks. Bp. Tadeusz Pikus 
ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej  podczas   
wizytacji kanonicznej w Parafii  Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Brańsku odwiedził  
Urząd Gminy Brańsk, gdzie spotkał się  
z pracownikami oraz  Gimnazjum w Glinniku  
i  w Oleksinie.  Szkoły z okazji spotkania  
przygotowały  część artystyczną.  
       D. H. 
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Przegląd Zespołów Kolędniczych  

            Przegląd Zespołów Kolędniczych to piękna 
tradycja, która od kilkunastu lat trwa w Gminie 
Brańsk. Wiąże się z kultem nowonarodzonego  
Dzieciątka Jezus. 16 stycznia 2017 r. w Szkole  
Filialnej w Chojewie odbył się Przegląd Zespołów 
Kolędniczych, który cieszy się ogromnym  
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.  
Organizatorami przeglądu byli Wójt Gminy Brańsk  
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania 
Kultury w Kalnicy. Celem przeglądu było  
kultywowania polskiej tradycji śpiewania kolęd,  
pastorałek oraz prezentacja tradycyjnych  
i współczesnych form teatru ludowego  
nawiązującego do okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
a także integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych.     
 Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, 
którą poprowadził ksiądz mgr Mariusz Laskowski, 
proboszcz parafii w Chojewie. Otwarcia przeglądu 
dokonał Pan Maciej Bobel dyrektor Gminnego 
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy.  
W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów  
kolędniczych z Gminy Brańsk. Prezentację  
poszczególnych grup kolędniczych oceniało jury  
w składzie:  Ks. Daniel Plewka – Wikariusz Parafii 
WNMP w Brańsku, Pani Katarzyna  
Borysiewicz – Organistka z Parafii św. Stanisława  
Biskupa i Męczennika w Topczewie oraz Pani Agata 
Michałowska – Inspektor ds. Oświaty, Kultury  
i Sportu w Urzędzie Gminy Brańsk. 
 Po przesłuchaniu wszystkich zespołów,  
komisja udała się na obrady. Jury biorąc pod uwagę: 
poziom ogólny i artystyczny, rekwizyty i przebrania 
oraz zgodność z tradycją, postanowiło przyznać  
wyróżnienie dla Publicznego Gimnazjum  
w Oleksinie, a pozostałym uczestnikom  
podziękowania za udział.  
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Przegląd Zespołów Kolędniczych  

Karnawałowe spotkanie Klubu Seniora 

 21 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie  
karnawałowe Klubu Seniora. Zaszczycił nas swoją 
obecnością Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej  
Jankowski, członkowie Klubu Seniora z Wyszek   
i Zespół Ludowy „Mianka” z Mnia.  
 Zgodnie z tradycją na stołach królowały pączki 
i faworki. Wspaniałą oprawę muzyczną spotkania 
zapewnił Pan Wojciech Ostrowski. Spotkanie  
upłynęło w miłej atmosferze. Wielką przyjemność  
uczestnikom sprawiło wspólne śpiewanie oraz  
zabawa taneczna. Trzeba tu dodać, że w tym  
zakresie, umiejętności naszych Seniorów są  
nieprzebrane. Na pewno nie jeden śmiałek nie  
dotrzymałby im kroku w tańcu. Najważniejszy jest 
młody duch, a tego członkowie klubu mają  
najwięcej. 
 
      C. S. 

 Przegląd odbył się w miłej,  
bożonarodzeniowej atmosferze. Był okazją do  
spotkania w duchu życzliwości i wspólnego  
kolędowania. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział i zapraszamy za rok. 
      
      C. S. 
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Ferie pełne pracy i zabawy 
Podczas ferii zimowych chętne dzieci  

spotykały się w Izbie Tradycji Regionalnej  
i Rolnictwa w Szmurłach. Codzienne spotkania  
rozpoczynaliśmy od zajęć czytelniczych  
i plastycznych. Pejzaż zimowy, ośnieżone drzewa, 
uśmiechający się do nas bałwan powstał pierwszego 
dnia. W  kolejnym dniu powstała walentynka dla  
kogoś bliskiego naszemu sercu. Jej wykonanie  
metodą irisfolding sprawiło nam  trochę trudności, 
ale uzyskany efekt po zakończeniu pracy cieszył  
nasze oczy. Nie każda praca plastyczna wymaga  
użycia nożyczek, przekonaliśmy się o tym  
przygotowując barwną wydzierankę. Wspólnie też  
przygotowywaliśmy maski na bal karnawałowy. 
Chętnie graliśmy też w gry planszowe i bawiliśmy 
się w talarka. Nie zabrakło wspólnych zabaw na  
śniegu. Powstawał wielki „saneczkowy zaprzęg”, 
który potrzebował  dużych i silnych gimnazjalistów, 
abyśmy mogli ruszyć z miejsca. 
 Ostatnie dwa dni naszych spotkań były pełne 
emocji, radości i wspaniałej zabawy. Razem  
bawiliśmy się podczas balu karnawałowego.   
W przygotowanych  przez pracowników biblioteki 
konkurencjach i zabawach braliśmy chętnie udział, 
dopingowaliśmy innych. Pani Ewelinie  dziękujemy 
za smaczny karnawałowy tort. Ostatni dzień to  
wyjazd do Białegostoku. „Mój przyjaciel smok”  
i „Balerina” to filmy obejrzane przez nas w kinie. 
Godzina spędzona w „Strefie Wysokich Lotów” to 
dla wielu z nas za mało. Podskokom na  
trampolinach, bujaniu  się na linach, skokom do  
basenu z piankowymi kostkami nie było końca.  
Tydzień spędzony w Szmurłach minął bardzo  
szybko. 

Wszystkim dzieciom, ich rodzicom  
dziękujemy za wspólnie spędzony w bibliotece czas. 
Zapraszamy też na kolejne zajęcia. 

     
   Pracownicy biblioteki. 
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Dzień Kobiet  
8 marca 2017 r.  

„Baby, ach te baby, 
Czym by bez nich był ten świat? 

Co tu łgać, co tu kryć, 
Spróbuj bez baby żyć, 

Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat!” (…) 
 
 
 
 

Wieczorem 8 marca br. w Gminnym Ośrodku 
Upowszechniania Kultury w Kalnicy obchodzono 
Gminny Dzień Kobiet. 

 Na przybyłe Panie czekały konsultantki  
firmy Avon, które proponowały zabiegi  
pielęgnacyjne na dłonie i wykonanie makijażu.  
Kobiety obejrzały także pokaz makijażu, który  
wykonała Pani Sylwia- wizażystka firmy Inglot.  
O wypielęgnowanych dłoniach, tajnikach makijażu, 
kosmetykach i nie tylko rozmawiały panie przy  
herbacie i słodkościach, przygotowanych przez  
pracowników ośrodka kultury. Wraz z wiosennym 
tulipanem każdej Pani  najserdeczniejsze  życzenia 
złożył w imieniu Pana Wójta Andrzeja Jankowskiego 
i swoim  Pan Maciej Babel. 

 
     J. O.  
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Od dziewięciu lat, w Walentynki, na hali  

w Domanowie spotykają się sympatycy piłki nożnej, 

którzy rywalizują o główne trofeum - Puchar  

Proboszcza parafii Domanowo, ks. Walentego  

Wojtkowskiego. Jest to wydarzenie wpisane  

w sportowy kalendarz Gminy Brańsk oraz  

inaugurujące cykl imprez sportowych, jakie  

odbywają się w Domanowie. Turniej, jak zwykle  

w swej wieloletniej tradycji, skierowany był do  

miłośników futbolu, osób, które z wielkim zapałem 

reprezentują swoją lokalną społeczność, zakład pracy 

czy uczelnię. Chętnych do wzięcia udziału  

w zawodach oczywiście nie zabrakło. W sumie  

wystąpiło 13 drużyn. Z zaproszenia skorzystały: AC 

KALNICA, KORYCINY, MARKOWO,  

PIEKARNIA KLINICKI, POPŁAWY, WOŁOMIN, 

WSD DROHICZYN, MIEŃ I, MIEŃ II,  

TOPCZEWO ŻUBRY, NOWE PIEKUTY, JOGA 

BONITO, ELEKTRO PATOKI. Drużyny podzielone 

zostały na cztery grupy. W pierwszej fazie turnieju 

rywalizacja systemem ,,każdy z każdym”  

przysporzyła wiele emocji, ponieważ stawką było 

wejście do półfinału tylko jednej drużyny.   

Zwycięzcy grup zmierzyli się w półfinale: Piekarnia 

Klinicki vs Joga Bonito oraz WSD Drohiczyn vs 

Markowo. W pierwszym starciu triumfowała  

doświadczona drużyna piłkarska- Piekarnia Klinicki 

natomiast w drugim finalistą okazała się drużyna 

WSD  Drohiczyn. Mecz o trzecie miejsce zakończył 

się pomyślnie dla Joga Bonito, ale dopiero po rzutach 

karnych. Świadczy to o niezwykle wyrównanym  

i wysokim poziomie tych drużyn. Starcie finałowe 

wywołało jak zwykle największe emocje. Pomimo 

zaciętej walki drugie miejsce zajęła drużyna WSD 

Drohiczyn. Po raz kolejny Przechodni Puchar  

zdobyła drużyna Piekarnia Klinicki, wygrywając  

całodzienne zmagania sportowe, a tym samym  

zajmując I miejsce.  

 

Największą skutecznością popisał się KRÓL 

STRZELCÓW – Piotr Kosiński (Piekarnia Klinicki). 

NAJLEPSZYM GOLKIPEREM zawodów został  

Rafał Olesiuk (WSD Drohiczyn).  

Podczas całego turnieju odbyły się łącznie  

23 spotkania piłkarskie, które dostarczyły wiele  

emocji i przyniosły wiele wspaniałych bramek. 

Wszystkie mecze były zacięte, toczone w szybkim 

tempie. Nie zabrakło także chwili na refleksję - 

,,minuty ciszy”, którą wszyscy sportowcy i kibice 

upamiętnili rocznicę śmierci śp. Kamila Jezierskiego 

- zawodnika występującego z numerem 8 w drużynie 

AC  Kalnica. 

Turniej organizowany przez ks. Walentego 

Wojtkowskiego, Wójta Gminy Brańsk Andrzeja  

Jankowskiego oraz Dyrektor SP w Domanowie panią 

Barbarę Muczyńską, jest inicjatywą przyciągającą  

z roku na rok coraz większą rzeszę zawodników oraz 

kibiców. Wszyscy mają możliwość spędzić  

niedzielne popołudnie w miłej, sportowej atmosferze, 

nad która szczególnie czuwali: Monika Zalewska,  

ks. Krzysztof Dobrogowski, Jacek Żoch oraz Jacek 

Czerniawski. 

IX walentynkowy turniej piłki nożnej mężczyzn  
o puchar ks. proboszcza parafii w Domanowie 

Hala sportowa w Domanowie 
 tętni życiem 
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W niedzielne popołudnie 5 marca 2017 r. na 

boisku piłki siatkowej w Domanowie spotkały się 

Panie, aby w sposób sportowy uczcić Święto Kobiet. 

Podczas uroczystego otwarcia imprezy nie zabrakło 

oczywiście ciepłych i serdecznych życzeń,  

kierowanych przez organizatorów do wszystkich  

kobiet zebranych na hali sportowej. 

O ,,Złotą Różę” – główne trofeum  

IX Turnieju Siatkarskiego -  walczyły następujące 

składy: DOMANOWO, BRAŃSK, MIEŃ, ŁAPY. 

Panie, rywalizując na głównej płycie boiska  

systemem ,,każdy z każdym”, dały pokaz wysokich 

umiejętności siatkarskich oraz wielkiego  

zaangażowania i poświęcenia. Dzięki temu kibice 

żywiołowo reagowali na przebieg poszczególnych 

spotkań, dopingując swoim reprezentantkom.  

W rezultacie zwycięską drużyną tegorocznego  

turnieju została reprezentacja Brańska. II miejsce  

zajęły dziewczęta z Łap, na III miejscu uplasował się 

doświadczony skład z Domanowa, a na IV Panie  

z Mnia. Najlepszą zawodniczką turnieju została Pani 

Dorota Olech (Brańsk). 

Wszystkim uczestniczkom turnieju należą się 

słowa uznania za udział w rozgrywkach,  

zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za 

ducha fair play, w jakim rozgrywane były zawody. 

 

 

 

Dzień Kobiet  
na sportowo 
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Dobra zabawa, rywalizacja i iście sportowa 

atmosfera towarzyszyły VIII edycji Turnieju Piłki 

Siatkowej Mężczyzn. W niedzielę 19 marca 2017 r. 

na domanowskim obiekcie sportowym odbyła się 

impreza sportowa, której głównym trofeum 

był ,,Puchar Przechodni Św. Józefa” - patrona  

mężczyzn.  Tego dnia  rywalizowały ze sobą  

następujące zespoły: PC Net Brańsk, Hajnówka, 

Mień, Pietraszki oraz Malewice. Organizatorzy w 

osobie Wójta Gminy Brańsk Andrzeja  

Jankowskiego, Proboszcza parafii Domanowo oraz 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Domanowie,  

witając zarówno kibiców jak i poszczególne składy, 

dokonali oficjalnego otwarcia zawodów. 

Niestety zeszłoroczni triumfatorzy - zespół  

z Brańska- nie stawiając się na turnieju, nie podjęli 

próby obrony Pucharu, który w tym roku po  

zaciętym boju pojechał do Hajnówki. 

Zmaganiom uczestników bacznie przyglądał 

się sędzia główny- ks. Krzysztof Dobrogowski. 

Wszystkie mecze turnieju były zacięte,  

a drużyny bardzo zmotywowane. Poszczególne  

spotkania stały na wysokim poziomie. Taka postawa 

zawodników cieszyła zebranych sympatyków  

siatkówki. Turniej odbywał się systemem  ,,każdy  

z każdym”, a poszczególne mecze rozgrywano do 

dwóch wygranych setów.  

Ostatecznie klasyfikacja przedstawiała się  

następująco: 

I miejsce-Hajnówka 

II miejsce- Malewice 

III miejsce – PC Net Brańsk 

IV miejsce – Pietraszki 

V miejsce – Mień 

 

 

Siatkarskie rozgrywki na wysokim poziomie  

Mamy nadzieję, że uczestnicy  

tegorocznych turniejów będą miło je  

wspominać i wrócą do nas za rok, aby znów 

rywalizować na domanowskim parkiecie  

 

      M. Z.  
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Ostro — wertowanie historii 
Kapele weselne 

 
 Przez lata Brańsk  uważany był w okolicy za 
„zagłębie” kapel weselnych. Jeszcze pod koniec lat 
80-siątych w mieście i okolicy działało około  
10 zespołów wykonujących muzykę weselną. Do 
najbardziej popularnych zaliczyć należy  
wielopokoleniowe zespoły rodzinne.  
         Sławną rodzinną kapelą grającą na weselach  
w Brańsku i okolicach byli Czarkowscy pochodzący 
ze wsi Sciony. W orkiestrze tej grał dziadek, ojciec  
i trzech braci, a wołali na nich Czarkoszczaki. O grze 
dziadka zwanego „Jahem” (grał na skrzypcach) 
krążyły legendy. Potrafił na instrumentach zagrać 
głosy różnych zwierząt. Szczególną sensację 
wzbudzał grając na jarmarkach, gdzie tłum gapiów 
słuchał jak artysta ze swojego instrumentu 
wydobywa głosy krowy, konia, barana, koguta  
i innych zwierząt domowych. Dumą mistrza były 
skrzypce. Kiedyś usłyszał w rodzinie, że 
najsłynniejsze i najdroższe skrzypce świata nazywają 
się Stradivarius. Zobaczył w środku swoich 
skrzypiec przyklejoną karteczkę „Antonio 
Stradivarius”. Podniosło to jego rangę muzykanta. 
Jak grał na weselach, pokazywał tą karteczkę co 
robiło to na weselnikach odpowiednie wrażenie. Po 
jego śmierci okazało się że na karteczce było 
napisane małymi literkami „Antonio Stradivarius”, 
ale niżej małymi literami „Made In Czechoslovakia”. 
      Okres świetności przeżywali Czarkowscy  
w latach powojennych. Ojciec Franciszek grając na 
akordeonie grał z synami Bogdanem grającym na 
saksofonie, Mirkiem grającym na trąbce i Jarkiem na 
perkusji. „Tato nas krótko trzymał, żebyśmy się na 
weselach nie upili, gdzieś nie zapodziali” - wspomina 
Jarek. Pomimo twardej ojcowskiej ręki kapela  
Czarkowskich uchodziła za muzykantów  
dobrze grających, ale i najwięcej pijących.  
Czarkowscy kilkakrotnie reprezentowali Brańsk na 
wojewódzkich przeglądach kapel ludowych  
organizowanych przez WOAK w Białymstoku. Po 
śmierci ojca synowie dobierając innych muzykantów 
starali się kontynuować rodzinne granie, ale 
„rozsypali się”. Bogdan popełnił samobójstwo i na 
początku lat dziewięćdziesiątych Czarkowscy  
zaprzestali działalności. 
         Mistrzem harmonii był założyciel rodzinnej 
kapeli weselnej Kazimierz Gołębiecki. Wspólnie  
z bratem Franciszkiem grającym na trąbce zaczęli po 
wojnie grać na zabawach i weselach. Mistrz oprócz 
gry na harmonii potrafił dobrze grać na skrzypcach. 
Zajmował się również reperacją i strojeniem  
 

instrumentów oraz handlowaniem nimi. U pana  
Gołębieckiego okoliczni muzykanci nabywali  
instrumenty używane, ale można było też „dostać” 
nowości (np. jako pierwszy sprowadził perkusję). 
Dom w którym mieszkał, „zagracony” był  
akordeonami marki Hohner, Paulo Soprani,  
skrzypcami czy instrumentami dętymi  
i perkusyjnymi. Zawsze przebywało w nim dużo 
klientów. W czasach kiedy w sklepach muzycznych 
trudno było kupić jakikolwiek instrument, u mistrza 
zaopatrywano się w „Statki” znanych firm. 
 Największej „sławy” przyniosła  
Gołębieckiemu prowadzona przez niego „szkoła dla 
muzykantów weselnych”. Uczęszczali do niej  
chłopcy z Brańska i okolicznych wsi. Uczyli się  
trudnej sztuki muzykowania na różnych  
instrumentach, najwięcej na akordeonach. Poziom 
był niski, z pod ręki mistrza wyszło zaledwie kilku 
„dobrych grajków”. Uczniowie byli wykorzystywani 
do odgrywania wesel zamawianych u mistrza, na  
które on z bratem nie mógł jechać, ponieważ grał na 
lepiej opłacanej „imprezie”.  

Dochodziło do zabawnych historii, kiedy to na 
wesele przyjechało około dziesięciu mało  
umiejących grać muzykantów, których mistrz posłał 
„na bój”. Gołębiecki zawsze obiecywał, że do 
„nieopierzonych” muzykantów dojedzie  
doświadczony grajek, ale nie zawsze tak bywało.  
Goście weselni podenerwowani słabym graniem  
dokuczali muzykantom słowami „co przyjechaliście 
się tu uczyć grać czy ubawiać gości?” no  
i oczywiście był problem z zapłatą. 

W latach siedemdziesiątych kapela Gołębieckich 
reprezentowała dobry poziom. Do mistrza i brata  
dołączyły dzieci: Henryk grający na akordeonie,  
Stanisław na saksofonie, Krzysztof na perkusji. Po 
śmierci ojca w 1987 roku kapela rozpadła się.  
Chłopcy powyjeżdżali z Brańska. Tradycję  
rodzinnego muzykowania podtrzymuje mieszkający  
w Wysokiem Mazowieckiem Henryk,  
przyjeżdżający często na spotkania Muzyków  
Estrady Weselnej.   
 Jan Romaniuk urodzony w 1906 roku  
w okresie międzywojennym grał na tubie  
w orkiestrze strażackiej. Członkowie orkiestry często 
swoimi występami uświetniali miejscowe wesela. Po 
wojnie syn Jana nomen omen Jan nauczył się grać na 
trąbce i uznawany był za jednego z najlepszych  
muzykantów brańskich grających na tym  
instrumencie. Grał najczęściej z mistrzem  
Gołębieckim. Oprócz grania potrafił rozweselać  
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gości mówieniem dowcipów i śpiewaniem 
„sprośnych” piosenek. Do dzisiaj w mowie  
potocznej funkcjonuje jego powiedzenie „bierz kiedy 
dają, tańcuj kiedy grają, do kościoła kiedy dzwonią, 
uciekaj kiedy gonią”. Poważną wadą pana Janka 
przezywanego „Kapotą” było nadużywanie alkoholu. 
Zdarzały się wesela, na których grał tylko kilka  
godzin. Synowie Kazimierza, brata Jana, Bogdan  
i Andrzej kontynuowali tradycję rodzinną. Andrzej 
grał na perkusji w zespole dancingowym, Bogdan 
gitarzysta basowy był zatrudniany przez wiele kapel 
weselnych działających na terenie Brańska, obecnie 
gra w zespole „Trzy razy tak” wykonującym poezję 
śpiewaną.  
 Prawosławna rodzina Kołosów ze Świryd  
słynęła z bardzo dobrej orkiestry weselnej. Składała 
się z ojca grającego na harmonii trzyrzędowej oraz 
synów, Sławka grającego na akordeonie i Witka na 
perkusji. Z racji znajomości obyczajów ludności  
prawosławnej Kołosowie uświetniali niemal  
wszystkie wesela tej społeczności. Grali wspólnie do 
momentu utraty wzroku przez ojca. Synowie  
pomimo tragedii dalej kontynuowali tradycję  
muzykowania. Często do swego składu dobierali 
„klezmerów” z Białegostoku (Witek, który po  
opuszczeniu Świryd zamieszkał w Białymstoku  
zaznajomił się z miejscowymi muzykami).  
Kołosowie starali się unowocześniać sprzęt  
muzyczny, Sławek nauczył się grać na organach, 
Witek „załatwiał” sprzęt nagłośnieniowy,  
sprowadzał z Białegostoku gitarzystów i wokalistki. 
Dawali sobie radę na „rynku chałturniczym” do  
końca lat dziewięćdziesiątych. Sławek do dnia  
dzisiejszego wykorzystując instrumenty  
elektroniczne oraz „mini-disci”, zatrudniając  
zawodowców z Białegostoku, raz na jakiś czas  
odgrywa wesela i inne imprezy. 
     O Zbyszku Korzeniewskim krążyły legendy  
w świecie „chałtury”. Niezwykłe uzdolniony, już  
w wieku 10 lat nauczył się grać na małej harmonii na 
której przygrywał podczas zabaw ludowych  
zwanych „majówkami”. Pociągała go od dzieciństwa 
magia wesel, toteż z jego umiejętnościami szybko 
„załapał się” do znanych kapel. W latach  
sześćdziesiątych zaczął intensywne ćwiczenia w grze 
na saksofonie, opanował instrument ten doskonale. 
Utrzymywał kontakty z zawodowymi muzykami  
z Białegostoku, którzy od czasu do czasu na jego 
zaproszenie grali wspólnie z nim na zabawach  
i weselach (jest rzeczą interesującą, że nawet  
muzycy z filharmonii grają dla zarobku na 
„chałturach”). Orkiestra założona przez pana  

Zbyszka potocznie nazywanego „Fidel Castro”,  
reprezentowała wysoki poziom wykonywanych 
utworów. Nic też dziwnego, że grała ona na 
„dobrych” weselach oraz dancingach. Pod koniec lat 
siedemdziesiątych do zespołu pana Zbyszka dołączył 
brat Mieczysław, z zawodu nauczyciel wychowania 
fizycznego. Opanował on umiejętność gry na  
akordeonie, gitarze i trąbce, był więc bardzo  
przydatny jako multiinstrumentalista. Bracia starali 
się grać repertuar bardzo ambitny, ciągle doskonaląc 
swój warsztat muzyczny. Nic dziwnego, że jako  
jedyni amatorzy z Brańska zrobili uprawnienia  
pozwalające grać w lokalach gastronomicznych. 
Uprawnienia takie w czasach PRL nadawała  
Komisja Weryfikacyjna powołana przez związek 
Muzyków Rozrywkowych działająca  
w Białymstoku. Pan Zbyszek był prekursorem  
wykonywania na zabawach i weselach utworów  
wokalnych. Posiadał bardzo silny głos, toteż przy 
akompaniamencie zespołu bez nagłośniania śpiewał 
znane szlagiery muzyczne. W latach  
dziewięćdziesiątych Korzeniewscy tworzyli „bardzo 
mocną” pod względem artystycznym orkiestrę.  
Synowie Mietka ukończyli studia muzyczne: Konrad 
klasę trąbki w Wyższej Szkole Muzycznej  
w Bydgoszczy i Rafał, klasę puzonu na Akademii 
Muzycznej w Białymstoku. Grali na weselach  
jeszcze na początku lat dwutysięcznych. Niestety 
ciężka choroba pana Zbyszka wyeliminowała go  
z uczestnictwa w życiu muzycznym. Należy  
podkreślić, że Korzeniewscy starają się, aby muzyka 
weselna oraz muzykanci którzy ją wykonywali nie 
zostali zapomnieni i zepchnięci do lamusa. Zbyszek 
był inicjatorem, a Mietek współorganizatorem  
tradycyjnych spotkań Muzyków Estrady Weselnej 
odbywających się co roku w Brańskim Ośrodku  
Kultury. 
 
     Wojciech Ostrowski 

Ostro—wertowanie historii 
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Statystyka Gminy Brańsk  
za lata 2015-2016 

H. W.  
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Konkurs  
na najlepiej zachowany zabytek  

wiejskiego budownictwa drewnianego  
w Województwie Podlaskim 

 Już po raz XIII Muzeum Rolnictwa  
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu razem  
z Urzędem Marszałkowskim Województwa  
Podlaskiego pod patronatem Marszałka  
Województwa Podlaskiego oraz Generalnego  
Konserwatora Zabytków organizuje konkurs, którego 
celem jest wyróżnienie mieszkańców szczególnie 
dbających o drewniane dziedzictwo architektoniczne 
Podlasia. 
 Jesteśmy przekonani, że dzięki tym konkursom 
wzmaga się w społeczeństwie świadomość tego, że 
stare drewniane budynki zasługują na troskę  
i zachowanie ich oryginalności we współczesnym 
świecie betonu, szkła i stali. Wiemy również, że  
konkurs i szerzona przez organizatorów wiedza, 
przyczyniły się wielokrotnie do uratowania  
i prawidłowej konserwacji obiektów drewnianych,  
a co za tym idzie, zachowania charakterystycznych 
cech zabytkowych obiektów. 
 Coraz większa liczba zgłoszeń, świadczy  
o tym, że jesteśmy już mocno zakorzenieni  
w świadomości właścicieli drewnianych domów, 
dworów, czworaków, stodół, spichlerzy, maneży, czy 
ratowanych, często w ostatniej chwili, wiatraków  
i młynów. Jesteśmy przekonani, że nasza 13 letnia 
wspólna praca przyczyniła się do uratowania przed 
zniszczeniem i zapomnieniem wielu pięknych  
zabytków architektury. 
 W ciągu tego okresu mieszkańcy naszego, 
zróżnicowanego kulturowo regionu, otworzyli przed 
  

nami drzwi w ponad 800 budynkach, co pozwoliło na 
ich sfotografowanie, opisanie i udokumentowanie dla 
przyszłych pokoleń. Zaznaczyć należy, iż wiele 
obiektów nieodwracalnie zniknęło z krajobrazu  
naszych wsi i miasteczek, pozostając jedynie  
w naszej pamięci i w archiwach. Na szczęście, te  
zachowane, dzięki świadomości ich właścicieli,  
nadal chronią w swoich wnętrzach historię wielu  
pokoleń i mijającego czasu. 
 Architektonicznym dziedzictwem Podlasia są 
przede wszystkim małe drewniane domy, skrywające 
się wśród pól i lasów, razem z ich mieszkańcami, 
którzy poświęcając swój czas, dbając o ich  
nienaruszony stan. Zachowany, oryginalny wygląd 
elewacji z drewnianymi oknami, przez które latem 
cichutko wpada wiatr, a zimą mróz maluje kwiaty  
z lodowych igiełek, oraz wnętrza z piecami  
zbudowanymi z kafli to główne elementy  
urokliwości tych obiektów. 
Po raz kolejny, serdecznie Państwa zapraszamy do 
wzięcia udziału w jedynym takim konkursie  
w Polsce. 
 Zapraszamy Państwa do czynnego udziału  
w Konkursie i nadsyłanie zgłoszeń do  
10 maja 2017 r. 
 Informacje dostępne na stronie:  

www.muzeumrolnictwa.pl 
 

Razem zadbajmy o zachowanie tych  
bezcennych obiektów dla przyszłych pokoleń.  

 
Rok 

 
Urodzenia 

 
Zgony 

 
Przyrost  

naturalny 

 
2015 

 
55 

 
93 

 
-38 

 
2016 

 
68 

 
85 

 
-17 

http://www.muzeumrolnictwa.pl/
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UWAGA!!! 
 Apelujemy! Psy wałęsające się, ale  nie bezdomne!  

Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na 
terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających 
się psów. Prawie w każdym przypadku psy te mają 
swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. 
„bezdomne” psy to głównie zwierzęta  
nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela.  
 O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy 
„bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że 
zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej 
okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie  
liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe 
watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na 
terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta 
trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by  
w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać 
jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwie 
zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest  
bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można  
zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę  
w końcu samo odejdzie i wróci do swojego  
właściciela, o ile nie jest dokarmiane.   

Przypominamy więc właścicielom zwierząt  
o ich podstawowych obowiązkach,  
a w szczególności: 

 o stałym skutecznym dozorze nad psami  
i innymi zwierzętami domowymi. Prowadzeniu 
psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez 
względu na to, czy pies jest mały czy duży,  
- niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do 
obiektów użyteczności publicznej, za  
wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych 
(lecznice itp.) 

 w przypadku gdy właściciel wałęsającego się 
psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na  
Policję, która ma prawo nałożyć mandat na  
nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. 

 w wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie  
potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz  
w przypadku zagrożenia zdrowia mieszkańców 
– gdy pies jest agresywny i atakuje  
mieszkańców) Gmina podejmie interwencję 
wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do 
Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych 
psów należy zgłaszać telefonicznie lub  
osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy  
w Brańsku (tel. 85/73 19 216). Przekazując  
zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, 
miejsce przebywania zwierzęcia oraz nr  
kontaktowy. 

Od tych mieszkańców, którzy zapewnili  
wałęsającemu się psu na terenie swojej  
nieruchomości schronienie lub wyżywienie,  
zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie 
będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba  
przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu 
opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie 
można zapominać także o tym, że w większości  
przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, 
jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie 
zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten 
sposób (tj. chwilowo przygarniając psa i dożywiając 
go) zostanie odebrana mu szansa powrotu do domu. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno 
wyłapywanie wałęsających się psów, jak  
i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne 
zadanie. (Średnio jedno dorosłe zwierzę oddane do 
schroniska kosztuje gminę ok. 1600 zł). A wszystko 
to wynika, w większości przypadków,  
z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne  
zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po  
terenach gminy, często narażając na  
niebezpieczeństwo innych mieszkańców, szczególnie 
dzieci. Dlatego bardzo ważne jest, by informować 
Policję lub ewentualnie Urząd Gminy o przypadkach 
nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia  
odpowiednich kroków wobec nich, a także  
uniknięcia kosztów interwencji weterynarza  
i oddania psa do schroniska.  

Apelujemy o czujność w każdym przypadku  
ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na 
cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania  
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę". 

 
      M. F.  
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ŚWIATŁOWÓD  
– przyszłość technologiczna naszej gminy  

 Dbając o dostęp mieszkańców Gminy Brańsk do najnowszych technologii i szybkiego Internetu,  
nawiązaliśmy współpracę z firmą JMDI, która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem  
własnych środków finansowych, wykorzystując naszą sieć NSSD uruchomi pilotażowy program  
umożliwiający dostęp do swoich usług w technologii FTTH. Dzięki temu do domów jednorodzinnych  
zostanie doprowadzone włókno światłowodowe gwarantujące niezawodność i wysoką jakość usług. 

Zanim opowiemy więcej o planowanej inwestycji, chcemy najpierw wyjaśnić, o co tak naprawdę 
z tym światłowodem chodzi? Jakie korzyści taka technologia może dać użytkownikowi? Postaramy się 
to w niniejszym artykule opisać i wyjaśnić. 

Firmy telekomunikacyjne działające w „tradycyjnej” technologii, aby dostarczyć użytkownikowi  
Internet i telefon, pomiędzy sobą, a domem Klienta, instalują wieloparowy kabel telefoniczny. Telewizję  
natomiast uruchamiają bez kabla, z wykorzystaniem satelity. Poszczególne usługi działają, ale możliwości 
technologiczne są ograniczone, a awaryjność rozwiązań wysoka. Inną opcją, również niedoskonałą, są  
rozwiązania LTE (komórkowe). We wszystkich tych przypadkach użytkownikowi najbardziej doskwierać 
mogą dwa aspekty: wysoka awaryjność łącza i niska odporność na wszelkie warunki pogodowe. W przypadku 
Internetu dochodzi jeszcze ograniczenie dotyczące samych parametrów łącza- średnia możliwa przepustowość 
na poziomie 4-10 Mb/s. 

Każdy, kto miał okazję korzystać lub wciąż korzysta w swoim domu ze starej technologii kablowej lub 
z technologii LTE, zna z pewnością  podobne sytuacje: burza, wiatr, śnieg- Internet, telewizja, telefon nie 
działają. Ulewa i zalane studzienki telekomunikacyjne- Internet nie działa, podłączyło się kilku  
sąsiadów - transfer Internetu o połowę niższy. I dalej: po 30 minutach oczekiwania na infolinii dostawcy  
awaria zgłoszona, a po tygodniu  technicy usuwają przyczyny i przywracają działanie usługi. 

I tu dochodzimy do nowej ery - ery światłowodu. Wiodący na rynku dostawcy usług, poszukując  
gwarantującego stabilne, niezależne od pogody, ilości użytkowników i miejsca instalacji technologie, mogą 
obecnie zaoferować kabel światłowodowy. Aby obrazowo wyjaśnić różnicę pomiędzy rozwiązaniami  
z kablem telefonicznym, lub z usługami LTE, a technologią światłowodową, można użyć porównania polnej 
drogi na Mazurach do trzypasmowej autostrady Warszawa- Łódź. Na tak dużą różnicę technologiczną wpływ 
ma kilka kluczowych przewag światłowodu. Przede wszystkim- pomiędzy dostawcą i domem Klienta nie  
instaluje się żadnych aktywnych urządzeń. Co to oznacza? Brak urządzeń to bezawaryjność- po prostu nie ma 
się co psuć. Wracając do metafory autostrady: światłowód to taka droga, na której nie ma przejazdów  
kolejowych, nie ma przejść dla pieszych i rond- tylko prosta, szeroka trasa. Brak urządzeń to również  
całkowita odporność na warunki pogodowe- burze, deszcz, mróz czy upały nie wpływają na działanie usług.  

Idąc dalej, światłowód  daje wręcz nieograniczone możliwości co do przepustowości i transferu usług. 
Jak wspomniano wcześniej, w dotychczasowych technologiach, z kablem telefonicznym lub po LTE da się 
udostępnić Internet o przepustowości na poziomie 4-10 Mb/s. Światłowód jest praktycznie bez  
ograniczeń- 100, 300, 600 a nawet 1000 Mb/s nie stanowi problemu. Jak na autostradzie mieści się mnóstwo 
aut jadących równocześnie z bardzo dużą prędkością, tak przy światłowodzie użytkownik swobodnie może 
odbierać i wysyłać duże ilości danych, bez żadnych limitów transferu i na wielu różnych urządzeniach  
w domu (laptopy, tablety, smartfony). 

Po zainstalowaniu technologii światłowodowej możliwy staje się także dostęp do szeregu usług  
dodatkowych. Przede wszystkim na jednym kablu światłowodowym uruchomić można nie tylko Internet, ale  
również telewizję i telefon stacjonarny. Użytkownik może wykorzystać nowoczesność rozwiązania,  
podłączając w domu kilka telewizorów (multiroom) czy Internet do telewizora (smart TV) i cieszyć się  
usługami, jakie oferują aktualnie producenci telewizorów, czyli np. serwisy z filmami, platformy newsowe, 
dostęp do przeglądarki internetowej, You Tube itp.).  
 Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza usługi telekomunikacyjne  
w technologii światłowodowej od 15 lat. Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE 
zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto. 
 Miejscowości objęte pilotażowym programem na terenie naszej gminy to: Poletyły, Załuskie Koronne,  
Załuskie Kościelne, Kalnica, Bronka. 
  



Przepis na wielkanocny przysmak 
Jajka z łososiem 

S KŁA D NI KI  
Majonez    - 2 łyżki 
Łosoś wędzony   - 50 g 
Skórka limonki   - 1 łyżeczka 
Koperek świeży   - 2 łyżki 
Pieprz cayenne   - 1 szczypta 
Sól 

S POSÓ B PRZYGOTO W ANI A  

1. Jajka włóż do garnka z zimną wodą, zagotuj i odstaw  

z ognia na 12 minut. Po tym czasie jajka będą idealnie  

twarde i dzięki temu nie popękają. Zalej zimną wodą. 

2. Jajka obierz, przekrój wzdłuż i wybierz żółtka. Przetrzyj  

żółtka przez sitko do miski, w której przygotujesz farsz. 

3. Odłóż kilka pasków łososia do dekoracji. Resztę łososia  

drobno posiekaj i dodaj do żółtek razem z posiekanym  

koperkiem i startą skórką limonki. Wymieszaj, dopraw solą. 
4. Jajka wypełnij farszem. Podawaj wykończone paskami  
łososia i szczyptą pieprzu cayenne. 
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 Nie oznacza to jednak wykluczenia innych punktów gminy z infrastruktury światłowodowej. Jeśli  
projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców w pozostałej części gminy,  
planowane jest zainstalowanie technologii światłowodowej FTTH z wykorzystaniem wybudowanej sieci 
NSSD również w tych obszarach. 
 Dzięki rozbudowie nowoczesnej sieci światłowodowej wielu mieszkańców, a także jednostki publiczne, 
otrzymają możliwość korzystania z bardzo szybkiego Internetu oraz szeregu usług dodatkowych,  
świadczonych przez firmę JMDI, w tym z cyfrowej telewizji oraz telefonii. 
O postępie prac oraz możliwości przyłączenia się do sieci światłowodowej będziemy Państwa informować na 
bieżąco. Informacje bezpośrednio z firmy JMDI będą Państwu przekazywane w postaci materiałów  
reklamowych i kontaktu od osób odpowiedzialnych za kontakt z klientami firmy. 
 Jeśli zainteresowała Państwa ta technologia zapraszamy do kontaktu z naszym Opiekunem regionu:  
 
Magdaleną Angielczyk. 519 302 390.  
Istnieje również możliwość sprawdzenia możliwości instalacji usług JMDI pod konkretnym adresem  
http://jmdi.pl/powiat-bielski-sprawdz-dostepnosc/" 
Polecamy skorzystanie z możliwości, jakie daje oferta JMDI. 

              M. K.  

ŚWIATŁOWÓD  
– przyszłość technologiczna naszej gminy  

http://jmdi.pl/powiat-bielski-sprawdz-dostepnosc/
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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,  

CENTRA ORAZ BUDŻETOWY 
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 

 
  

PHU Marcin Sztejniec 

Skup Bydła Rzeźnego 

Tel. 661 851 433 

Byki, Krowy, Jałówki 
- Wyrejestrowanie, faktura 

- Odbiór i ważenie u rolnika  
(waga elektroniczna) 
- Gotówka lub przelew do 7 dni 
- Rozliczenie na wagę żywą lub WBC 


