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Szanowni Pafistwo,
Drodzy Mieszkaficy Gminy Brafisk!

dniu 6 czerwca br. z rqk Pana Jaroslawa Jablortskiego Redaktora Naczelnego Gazeqv
Wsp6lczesnej odebralem nagrodg za zajgcie II miejsca w Plebiscycie Gazety Wsp6lczesnej
Samorzqdowiec 2016 r. ,,W6jt Rolru".
W

Serdecznie dzigkujg Wszystkim, kt6rzy oddali sw6j glos na mojq osobg.

Jednoczeinie chcA zaznaczyi, i2 nie byloby tego wyr62nienia bez tych wszystkich os6b, h6re
angaiujq sig w rozwdj naszego samorzqdu, w szczeg6lnoici radnych i soltysdw, pracownik6w urzgdu
gminy i gminnych jednostek oraz wielu innych os6b - mieszkafic<1w i przyjacidl gminy Brafisk - kt6rych
nie sposhb tu wyliczyc. Jeszcze raz dzigkujg za Paistwa glosy.
Chcialbym zapewnii, ie jako W6jt Gniny Brafisk zrobig wszystko, aby nie zawieii Pafistwa
zaufania, a swoje obowiqzki bgdg wvkonywal sumiennie w poczuciu odpowiedzialnoici za wspdlne dobro
mieszkafic6w Gmiryt Brafisk.
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Sesja absolatoryjna

w Gminie Brsirsk
13 maja 2016 w sali konferencyjnej Urzgdu
Gminy Brarisk odbyla sig Sesja absolutoryjna,
podsumowuj4ca caloksztalt dzialah W6jta
Gminy Brairsk Andrzeja Jankowskiego
w 2015 roku. Jednym z pierwszych punkt6w
porz4dku obrad sesji bylo rozpatrzenie
i zatrvierdzenie sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud2etu
gminy Brarisk za 2075 rok, w tym informacji
o stanie Mienia Komunalnego. Na uwagQ
zasluguje fakt, Le pomimo naloZonej przez
Zarzqd Wojew6dztwa Podlaskiego korekty

finansowej decyzj4 l3l20l4r. za projekt
realizowany w 2013 roku ,rWykorrystanie
odnawialnych ir6del energii w budynkach
uiyteczno5ci publicznej na terenie Gminy
Brafsk" w l4cznej kwocie I 025 642,39 zl
(nale2noS6 gl6wna wra,z z odsetkami) jest
bardzo wysoki udzial wydatk6w
maj4tkowych tj.53,31 7o w og6lnej kwocie
wydatk6w poniesionych w roku 2015 roku.
Oznacza to, Le nastqpil znacz4cy wzrost
warto5ci Srodk6w trwalych i Mienia
Komunalnego w postaci nowych dr6g,
budowli itp. z poziomu 54 813 010,25 zl do
70 723 896,13 zl cryli o warto5d 15 910
865,88 zl. Ponadto w ci4gu roku wzr6sl
plan dochod6w budietowych do poziomu
25 583176,00 zl zwigkszajqc sig o kwotg
2232244 zl. Nastgpnie, po przedstawieniu
pozytywnej opinii Regionalnej lzby
Obrachunkowej o przedloilonp przez W6jta
Gminy Brarisk sprawozdaniu z wykonania
bud2etu gminy za 2015r., rekomendacji
Komisji Rewizyjnej przez Przewodnicz4cego
Tadeusza Krasowskiego oraz pozytywnej
opinii Regionalnej lzby Obrachunkowej
o przedlo2onym przez Komisjg Rewizyjnq
wniosku o udzielenie W6jtowi absolutorium
za 2015r. przystqpiono do glosowania.
Absolutorium W6jtowi Gminy Brarisk
za2015 rok zostalo udzielone jednoglo5nie 15 glos6w za. (treit opisowa sprawozdania
z wykonania budietu Gminy Brafisk za 2015
rok na stronie internetowej UG Brarisk ).
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I maja 2016r. msz4 5w. w
w Sanktuarium Mart'nym w Domanowie
rozpoczgly siQ uroczystoSci 225 rocznicy

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody Gminne
Dnia Stra'iaka, oraz 70 roczrricg powstania OSP

Mief,. lrlr'iemych powital w SwiQtyni kustosz
sanktuarium ks. kan. Walenty Wojtkowski.
Eucharystii przewodniczl J.E.ks. Biskup
Drohiczynski Tadeusz Pikus, wraz z ks. Tomaszem
Szmurlo i ks. Lukaszem Suszko. W uroczysto6ci
wzigli u&ial przedstawiciele wladz, a w6r6d nich:

Senator RP Tadeusz Romaiczuk, Marszalek
Wojew6dztwa Podlaskiego Jerzy Leszczyriski,
Starosta Powiatu Bielskiego Slawomir Jerzy
Snarski, Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego
Marek Bobel, slu2by mundurowe: Z,astpca
Podlaskiego Komendanta Wojew6&kiego PSP

st. bryg. Piotr Pietraszko, Zastgpca
Powiatowego Komendanta PSP w Bielsku
Podlaskim st. bryg. Jan Szkoda, kierownik
Posterunku Policji w Brafsku esp. sztab.
Stanislaw Bolesta, wladze samorz4dowe na czele
z W6jtem Gminy Brarisk Andrzejem Jankowskim,

druhowie stra'iacy Gminy Bransk, &ieci
i mlodzie2 szkolna, harcerze, nauczyciele,
mieszkaficy Gminy Brafisk. Honorowe miejsca
zajgly pocdy sztandarowe, licznie zgroma&ili
si9 druhowie straiacy

z

13 jednostek OSP

Gminy

Brarisk. W Homilii Ks. Biskup podke6lil jak
wa2nym dla Polski wydarzeniem bylo Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja, przypomnial warto6ci
historyczne i maczenie Konstytucji w walce
o wolnq Polskg. Ks. Biskup nawiqzal r6wniei do
obchod6w 7O roczrricy powstania Ochotniczej
Stra2y Po2amej w Mniu oraz tradycji wszystkich
stra2ak6w. Ekscelencja podkre6lil, 2e...,,rys

milosier&ia jest jeszcze bardziej widoczny
u stra:2ak6w ochotnik6w. DziS chcemy
po&igkowai wszystkim straiakom, a w spos6b
szczeg6lny

myilimy o jednostce w

Mniu,
pamigtajqc o wszystkich pokoleniach stra2ak6w."
W swoim wystqpieniu W6jt Gminy Brafisk Pan
Andrzej Jankowski w nastroju obcho&onych

a」

Str 5

BIULETYN INFORMACYJNY GMlNY BRANSK

Rok 22′

Numer2 222

uoczystosci powiedzial... ,,Dzis my wszyscy tutaj zgromadzeni, przyszlismy tu do naszego sanktuarium,
do naszej Domanowskiej Pani, nie tylko po to, aby przypomnie6 tamto wydarzenie - przychodzimy
r6wnoczeSnie po to, aby przypomnie6 tamto wydarzenie - przychodzimy r6wnoczeSnie po to, aby
przenieS6 w nasz4 epokg tg samE hoskg o dobro wsp6lne Rzeczypospolitej, t9 same odpowiedzialno66.
Skladamy dzi5 hotd tw6rcom testamentu Rzeczlpospolitej obojga narod6w, zbudowanej wok6l praw
i swob6d obywatelskich, tolerancji, wolno6ci, wyznania i pokoju. W dniu dzisiejszym obchodzimy Gminny
Dzieri Stra2aka i chylimy czola przed 70Jetni4 &ialalnoSci4 Ochotniczej Stra:2y Po2amej w Mniu, z tej
okazji skladam serdeczne podziQkowanie druhnom i druhom z Ochotniczych Stra2y Poiarnych oraz
f,rnkcjonariuszom Panstwowej Straiy Po2amej w imieniu swoim jak i calego spoleczeistwa za dzialalnoS6
ratowniczE, pomoc potrzebujqcym i slu'2enie Oj czyLnie".

Po Mszy Swigtej dzieci ze Szkoty

w

Podstawowej
obchody programem

Domanowie u6wietnily
artystycznym o charakterze patriotyczno-religijnym.
Nastgpnie wierni przeszli do Parku Pamigci, gdzie
modlono sig za Ojczyzng, a delegacje zloLyly kvriaty
przy symbolicznych kamieniach upamigtniajqcych
wa2ne wydarzenia w historii Polski. Uroczystym
apelem na placu Szkoty Podstawowej w Mniu
rozpoczgly sig dalsze obchody celebruj4ce 70 rocznicg
powstania Ochotniczej Stra2y Po2amej w Mniu. Bylo
wiele iyczefi, na rgce stra2ak6w trafily pami4tkowe
dyplomy, odmaczenia, statuetki. Za st 4 gotowoS6
bojowq i zaslugi dla ochrony przeciwpo2arowej
w Srodowisku lokalnym W6jt Gminy Braisk przekazal
jednostce OSP w Mniu pamiqtkowy grawerton. Grupg
stra:2ak6w i os6b zastuionych dla po2amictwa
odznaczono br4zowymi, srebmymi i zloty.mi medalami.
Srebmym Medalem Zr Zasllgi dla Po2amictwa
odzlaczono ks. kan. Walentego Wojtkowskiego
Proboszcza Sanktuarium Mart'nego w Domanowie.
Jednostce OSP w Mniu z okazji 70-rocznicy powstania
nadano Br4zow4 Odznakg Honorowq ,,Podlaski Krzy2
Florianski". Medalem Honorowym im. Boleslawa
Chomicza zostal odznaczony druh Edward Bobel
z OSP Miei. Zlote Medale Za Z,asttgi dla Po2amictwa
otrzymali druhowie z OSP Miefi: Aleksander Fronc,
Ktzysztof Fronc, Stanislaw Franc, Sylwester Bobel,
Waldemar Fronc i Andrzej Zdunek. Srebme Medale Za
Zaslugi dla Po2amictwa otrzymali druhowie: Krzysztof
Talarek, Wieslaw Sieriko, Wojciech Zdunek oraz

Mariusz Kiersnowski i Zdzislaw Zarski z OSP
Kiersnowo. Brpowe Medale Za Zasfugi dla
Po2amictwa otrzymali druhowie: Marcin Bobel, Pawel
Bobel, Piotr Krawiec, Wojciech Muczyriski i Mariusz
Moczarski. By tradycja ojc6w byla kontynuowana
Zarzqd OSP w Mniu oficjalnie pnyjql w swe szeregi

siedmiu nowych czlonk6w. Pigknym

akcentem

uroczystych obchod6w bylo wystqpienie zespolu
ludowego ,,Mianka", kt6ry swym Spiewem powital J.E.
ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, kt6ry przybyl do Mnia,
aby uczestniczyi w drugiej czg6ci obchod6w. W dow6d
:uzranla za dzialalno66 OSP Mieri i innych jednostek
poplyngly r6wnie2 slowa pie6ni skierowane

spotkanie przy stra2ackim stole, kt6remu
towarzyszyly wystgpy zespol6w muzycznych.
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Miejsko - Gminne obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek 3 Maja br. W6jt Gminy Bra6sk
Andrzej Jankowski wraz z Przewodniczqcym Rady
Gminy Braisk Panem Feliksem Aleksandrem
Wr6blewskim wzigli u&ial w Miejsko - Gminnych
obchodach Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszq
Swigtq o go&. 10.00 w koSciele pw. Wniebowzigcia
NMP w Brafsku rczpoczgto obchody nastgpnie
wszyscy zebrani w uroczystym przemarszu udali
sig pod pomnik Konstytucji 3 Maja by zlo2y6 kwiaty
oraz wysluchai monta2u slowno - muzycznego
w wykonaniu dzieci z Zespotu Szkol im. Armii
Krajowej w Braisku.

71 Rocznica

w

Bitwy pod Bodakami

14 maja 2016 r. Msz4 Swigt4 o godz. 10.00

Ko6ciele p.w. Matki Bo2ej Wspomo2enia
Wiernych w Klichach rozpoczgto gminne obchody

7l

Roczricy Bitwy pod

Bodakami.
W uroczystoSci wzigli udzial W6jt Gminy Brafsk
Andrzej Jankowski, Pan Maciej Bobel, dyrektorzy,
nauczyciele, harcerze, uczniowie Szkoly
Podstawowej im. Jana Pawla II w Holonkach oraz
mieszkancy Gminy Brafisk. Po uroczystej Mszy
Sw., montaiu slowno-muzycznym w wykonaniu
dzieci ze Szkoly Podstawowej
Holonkach
wszyscy zebrani w uroczystym przemarszu udali
sig na pobliski cmentatz, aby przy pomniku
polegtych w bitwie zloiyt, kwiaty.

w
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Eko- Gimna4ja z Gminy Brafisk

na Bialorusi
W dniach 15 - 19 maja 2016 roku W6jt
Gminy Bransk Pan Andrzej Jankowski wraz

z

delegacjq Zwiryku

Gmin

Wiejskich
uczestniczyl
w wyjeildzie studyjnym na BialoruS. Podczas
5 dniowego pobytu na Bialorusi
przedstawicielom w\adz samorz4dowych
towarzyszyl Ambasador Rzeczypospolitej
Polskiej w Miirsku Pan Konrad Pawlik wraz
z przedstawicielami Ambasady. Program
wyjazdu obejmowal liczne, oficjalne spotkania
z wladzami rejon6w: Miadzelskiego,
Braslawskiego, Miorskiego i Ostrowieckiego.
Przedmiotem spotkan bylo om6wienie
perspektyw wsp6lpracy regionalnej, m.in.
w kontek6cie realizacji projekt6w
transgranicznych. Wyjazd mial na celu
nawiqzanie kontaktu z partnerami Bialoruskimi
i Polakami mieszkaj4cymi w tym kmju,
zapoznanie sig z potencjalem ekonomicznym
oraz turystycznym. Podczas wyjazdu Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Konrad Pawlik
wraz delegatami, miejscowymi wladzami
i przedstawicielami spolecznoSci polskiej, zlo2yl
wieniec pod kolumnq ku czci Konstytucji 3-go
Maja w miejscowo ci Leonpol. Po uroczystym
zloLenit wiefc6w ks. Krzysztof Migkina, proboszcz koSciola pw. Wniebowzigcia NMP
w Miorach, odprawil la6tk4 modlitwg. Stosownq
oprawguroczysto6ci zapewnilwystgp polskiego
ch6ru oraz wystqpy po6wigcone Konstytucji
3-go Maja w wykonaniu polskich &ieci z Mior.

Wojew6dztwa Podlaskiego

Gmina Brarisk wsp6lnie z Wojew6dzkim

Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Biatymstoku w br.
realizuje projekt pn.: ,,EKO - GIMNAaA
z Gminy Bransk" niniejszym projektem zostali
objgci uczniowie Publicmego Gimnazjum
im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego w Oleksinie

oraz Publicanego Gimnazjum im. Jana Pawla II
w Glinniku. W ramach realizacji zadania
zorganizowano w dniu l7 maja br. Gminny Dzieri
Ziem| kt6ry obejmowal: scenkg o tematyce
ekologicznej w wykonaniu ucani6w, spotkanie pogadankg z le6niczym (Nadle5nictwo Rudka),
gcia sportowe propaguj4ce zdrowy styl Zycia ta
boisku Orlik, warsztaty (gnrpowe) o tematyce
ekologicznej, podczas kt6rych wykonane zostaly
plakaty, quiz o tematyce ekologicznej (etap
gminny - rozstrzygni9cie), ogaisko. Zakupiono
sprzgt elektroniczny, pomoce dydaktyczne, kt6re
zostan4 wykorzystane na zajgciach edukacyjnych
pt. ,,Kolo milo6nik6w przyrody''. W dniu 25 maja
br. zorganizowano wylazd edukacyjno
przyrodniczo - krajoznawczy do Bialowie2y
w ramach wyjazdu zwiedzano: Rezerwat
Pokazowy Zubr6w, Szlak D9b6w Kr6lewskich
i Ksi4z4t Litewskich, Muzeum Przyrodniczo Le6ne BPN, wie29 widokow4. Realizacja projektu

ma na celu podniesienie SwiadomoSci
ekologicznej uczni6w, uksztaltowanie

proekologicznych postaw, wzbudzenie szacunku
dla pr4nody, dostrze2enie potrzeby efektywnego
wl4czenia sig do dzialan na rzecz ochrony
przyrody.
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Konkurs,rMam Thlent" i Dziefi Dziecka
I czerwca 2016 roku przy Gminnym OSrodku
Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbyla sig
trzecia edycja konkursu ,,Mam Talent", kt6rego celem
bylo wylonienie i promowanie talent6w, integracja
dzieci i mlodzie iry, a przede wszystkim dobra zabawa.
Konkurs sklada sig z dw6ch etap6w: przesluchania
(l .06.2016) i finalu podczas Festynu Rodzinnego
(03.07.2016\. Konkun cieszyl sil ogromnym
zainteresowaniem. Wziglo w nim udzial ponad
pigddziesigciu uczestnik6w, kt6rzy zaprezentowali
swoje umiejgtno5ci wokalne, taneczne, sportowe,
recytatorskie, sprawnoSciowe i inne. Wszystkie
wystgpy wzbudzaly zachwyt publicznosci, kt6ra
nagadzala ich gor4cymi brawami. Do finalu
zakwalifikowala si9 grupa taneczna z Publicznego

Gimnazjum z Glinnika, Malgorzata Godlewska
z Brafiska i Damian Wroblewski z Patok, kt6ry gral na
akordeonie. Konkurs ,,Mam Talent" pol4czony byl
z Dniem Dziecka. W imprezie wziglo udzial okolo
500 &ieci ze szk6l podstawowych i gimnazj6w
z terenu Gminy Bransk. Atrakcji bylo mn6stwo.
GoScili6my u nas przedstawicieli bielskiej Policji.
Dzieci mialy okazjg uczestniczy(, w konkursie
dotyczqcym profilaktyki wakacfnej: bezpieczefstwa

w

ruchu drogowym, wypoczynku nad wodq ip.
WSr6d licznych atrakcji znalazl sig r6wnie2 pokaz
tresury ps6w polict'nych. Nad dobrym nastrojem

uczestnik6w czuwala maskotka policji ,,MiS
DobromiS". Duiym powodzeniem cieszyla sig
dmuchana zjeidialnia, hitball, trampolina jak r6wnie2

kielbaska z

Po

ogniska i

wata

cukrowa.

uSmiechnigtych buziach dzieci mo2na
wyv*nioskowai, Le tegoroczny konkurs ,,Mam
Talent" i Dzieri Dziecka sprawil wszystkim wiele
rado6ci i stanowi motywacjg do organizacji kolejnego
- ju2 za rok.

22, Numer 2 222
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- lecie Zespolu Ludowego Mianka

Zesp6l ludowy ,,MIANKA" postal wiosn4 l98l
z inicjatywy Kola Gospodyn Wiejskich
w Mniu. W poczqtkach istnienia skladal sig
z 26-osobowej mieszanej grupy wokalnej. Po kilku
latach utworuono kapelg. Dzigki temu zesp6l m6gl
tw orzyt, wlasny program wokalno-tan eczrty, oparty
na folklorze podlaskim. Zespill odni6sl wiele
sukces6w wygrywaj4c i zajmuj4c czolowe miejsca
w przegl4dach, konkursach i festiwalach na
szczeblu regionalnym i krajowym. Ze swoim
programem wyjeidial r6wnie2 poza ganice kraju.
Przez 35 lat czlonkami zespolu bylo kilkadziesiqt
os6b. W sklad zespolu wchodzity nieraz cale
rodziny, mal2eristwa, i ich dzieci i wnuki.
Instruktorami prowadzqcymi zesp6l byly: Pani
Janina Piwarska, Pani Anna Dernowska oraz Pani
Barbara Wakula. Obecnie zesp6l prowadzi Pani
Danuta Wakula. W latach 80-tych i na pocz4tku
90-tych Mianka funkcjonowala pod patronatem
Miejsko-Gminnego OSrodka Kultury w Brarisku.
Po rozdziale miasta i gminy Brarisk oraz przejSciu
wsi Mieri do gminy Brarisk patronat nad zespolem
objql Gminny O5rodek Upowszechniania Kultury,
najpierw z siedzibq w Poplawach, a obecnie
w Kalnicy. Wsp6$raca ta trwa po dziefr dzisiejszy.
Wielki wklad w rozw6j artystyczny i istnienie
zespolu wnie5li wszyscy czlonkowie "MIANKI",
wkladaj4c w pracg cale serce i poSwigcajqc sw6j
czas. Swiadcz1 o tym imponujqce sukcesy, liczne
wyjazdy i bogata historia zespolu. W 2006 roku, na
wniosek W6jta Gminy Bransk z okazji XXV-lecia
zespotu Minister Kultury i Dziedzictwa

roku

´

i promuje Gming Brarisk.

一

Narodowego odznaczyl 15 czlonk6w zespofu
odznak4 honorow4 "Zastu2ony dla Kultury
Polskiej'. Zesp6l ludowy ,,MIANKA" od 35 lat
uSwietnia liczne gminne uroczystoSci, w tym
patriotyczne i religijne, kultywuje podlaski folklor

22, Numer 2 222
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75

,, . .

.

wykona6 wyrok Smierci na

wigmiach z zachodnich obwod6w". Kilka go&in

wcze5niej

22, Numer

Rocaica Zbrodni Sowieckiej pod Zabludowem

75 lat temu - 23 czerwca I 941 roku
funkcjonariusze NKWD stacjonujqcy
w Zabludowie kolo Bialegostoku otrzymali
rozkaz aby

Rok

na miejsce dotarli

aresztanci

z Ciechanowca oraz Brafska. Slyszqc nieodlegle
bombarrdowanie i widz4c coraz bli2ej niemieckie
samoloty funkcj onariusze NKWD wyprowadzili
aresztant6w prowadzqc ich w kierunku
pobliskiego lasu. Nieopodal wsi Folwarki Male

w lesie funkcjonariusze oddali strzaty
do wigini6w, Smiertelne rany odnioslo
15 bezbronnych os6b.

Ofiarami byli: Stanislaw Akacki l. 38 ze Sk6rca
gm. Ciechanowiec, Tomasz Godlewski 1.43
ze wsi Czaje gm. Grodzisk, Czeslaw Koc l. 19
z Koc6w- Schab6w grn. Ciechanowiec, Jan Koc
l. 3 I z Koc6w- Piskul gm. Ciechanowiec, Jan
Krasowski l. 30 ze wsi Szmurly gm. Brarisk,
Aleksander Kwiatkowski l. 49 z Olend
grn. Rudka, Beleslaw Maksimcn* l. 43 z Gr6dka

gm. Klukowo, Zofia Marcinkowska l.

19

z Ciechanowca, Jan Niemyjski l. 38 z Gnat6w Soczewki grn. Klukowo, Ignacy Plof,ski l. 56
z Brafisk, Marian Stolarczyk l. 50 z Ciechanowca,

J6zef Wiercifiski l. 38 z Ciechanowca, Stanislaw
W6jcik l. 48 z kol. Ciechanowca, Helena
Zaziemska l. 36 ze Spieszyna gm. Braisk, jednej
osoby nie rozpoanano.
Z inicjatywy samorzqd6w z Ciechanowca,
Bransk i Zabtudowa, kt6rq wsparli w6jtowie
z gmin: Brafsk, Gro&isk, Klukowo i Rudka dla
upamigtnienia tamtych okrutnych wydarzeri
w dniu 23 czerwca br. w miejscu ka2ni dokonano
odslonigcia obelisku po6wigconego ofiarom
totalitaryzrnu komunistycznego. W uroczystosci
udzial wzigli: czlonkowie rodzin ofiar zbrodni,
przedstawiciele w\adz wojew6dzkich
i samorzqdowych, ksig2a oraz mieszkancy Gminy
Zablud6w. Gming Brarisk reprezentowal W6jt
Gminy Pan Andrzej Jankowski. Odslonigcia
kamienia dokonali czlonkowie rodzin
zamordowanych natomiast aktu poswigcenia
kamienia dokonali ksig2a obu obrzqdk6w.
Dzigki wsparciu samorzqd6w wydano
publikacjg autorstwa Miroslawa Reczko,
Zbigniewa Romaniuk pt.: ,,ZBRODNIA
SOCIECKA POD ZABLUDOWEM 23 czerwca
l94l roku".
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X Festyn rodzinny ,,Bawimy sig ra4em"
Na

najmlodszych czekaly liczne nieodplatne
atrakcje tj. wata cukrowa, malowanie twarzy,
balony, konkursy i zabawy z animatorami. W6jt
Gminy Brarisk Andrzej Jankowski powital

prrybylych go6ci oraz wrgczyl wyr62nienia

i nagrody najlepszym uczniom, absolwentom szk6l
podstawowych, gimnazj6w z terenu Gminy
Bransk. Podzigkowania otrzymali talcie rolnicy
biorqcy udzial, a za?uzern reprezentujqcy Gming
Braisk w Regionalnej Wystawie Zwierzqt
Hodowlanych i Dniach z Doradztwem Rolniczym
organizowanej przez Podlaski O5rodek Doradztrva
Rolniczego w Szepietowie. Go6cie i mieszkaricy
obecni na festynie mogli posmakowad regionalnej

kuchni m.in.: kiszki ziemniaczarcj, katacry,
i kaszanki z grilla. Na scenie
wyst4pily zespoly: 3 x TAK, FADO, MOMENT,
MARIOO oraz FORTI. Mimo deszczowej pogody
podczas koncefi fani tlumnie zgroma&ili si9 pod
bigosu oraz kielbaski

Arty6ci rozdawali ptyty, a po
czlonkowie zespol6w rozdawali
autogary i pozowali do wsp6lnych zdj96.
scenq.

wystgpie

Od go&iny 22 zabawg pod chmurkq poprowadzil
DJ Kriss. W6jt Gminy Brarisk serdecznie &igkuje
zaproszonym go6ciom, mieszaricom gminy
za pnybycie, sfuZbom mundurowym w tym policji
otaz jednostkom OSP
zapewnienie
bezpieczeristwa, pracownikom Urzgdu Gminy,
Gminnego O5rodka Upowszechniania Kultury,
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wszystkim
osobom zaanga:2owanym w organizacjg X Festynu
Rodzinnego. Zapraszamy za rokt

za

cP'
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Wiosna w Gminnej Bibliotece Publicznej
Powitanie wiosny rozpoczgliSmy cyklem dw6ch

warsztat6w "Wiosenne inspiracje". Tematem
spotkari byly tradycje wielkanocne: z dzietmi
robiliSmy migdzy innymi kartki wielkanocne,
palmy, pisanki, z paniami koszyczki i stroiki.
Wystarczyl ogrom dobrego humoru, garstka
kreatywno6ci i szczypta chgci a wsp6lnie

stworzyliSmy pigkne wiosenn4 dekoracjg
biblioteki. W wiosennej scenerii odbywaly sig
spotkania ,,Klubu Czytelnika" a w nim czytanie

na

2yczenie ulubionych fragment6w ,,Kubusia
Puchatka" z okazji 60 rocznicy Smierci autora
A. A. Milne'a za{nazajgciach kolaplastycnego
powstal stu milowy las i jego mieszkafrcy technikq
origami zkola.50 rocznica Smierci Jana Brzechwy
uczcili6my konkursem plastycznym skierowanym
do dzieci klas l-3 polegaj4cym na zilustrowaniu
ulubionego wiersza J. Brzechwy i przepisanie jego
fragmentu oraz czytaniem w bibliotece Jego
wierszy przez dzieci dla &ieci. Z u&ialem
uczesbrik6w Klubu Malego i Starszego Odkrywcy

przed budynkiem biblioteki powstala rabata
z drzew, krzew6w i bylin. Dzigkujemy mamie
Kuby pani Urszuli K ze Szmurl6w za okazanq
pomoc przy jej zaloileniu. W GBP odbywaj4 sig
spotkania Kola Kreatywnych Kobiet na jednym
z nich panie prezentowaly swoje prace z zakresu
rgkodziela ludowego i artystycznego: palmy,
pisanki, stroiki wielkanocne, haftowane obrusy
i obrazy, rob6tki szydelkowe, wlasnorgcznie
wykonane gad2ety dla kobiety, bi2uterig,
przepigknie ozdobione torebki z filcu oraz
przedmioty dekoracyjne przygotowane technik4
decoupage. Na innym panie uczestniczyly
w warsztatach z psychologiem poSwigconym
rozwojowi osobistemu i przedsigbiorczo6ci.
W jedn4 z niedziel odbyl sig piknik s4siedzki

organizowany przez ks.

Krzysztofa
Dobrogowskiego proboszcza parafii Matki Bo2ej
Kr6lowej Swiata w Szmurlach i pracownik6w
Gminnej Biblioteki Publicznej. W pikniku wzig\y
udzial cale ro&iny, spg&aj4c czas na zabawach
integracyjnych, rozgrywkach sportowych, przy
grillu, ognisku. Wsp6lnie piek4c gofry i krgc4c
watg cukrowq. Z okazji dnia mamy i taty zostaly
wykonane laurki oraz wydana broszura ,,Apel

twojego dziecka",
wskaz6wki

dla

w kt6rej malazly

rodzic6w, wiersze,

sig

2yczenia

i wykonane przez dzieci rysunki. Na koricu dzieci
zamieScily slowa ,, MAMO, TATO apelujg bardzo Ciebie potrzebuj g"

蕉、
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Wakacje w Szmurlach i nie tylko...

Od I I lipca w Izbie Tradycji Regionalnej
i Rolnictrpa w Szmurlach z inicjatywy
miejscowego Ks. Krzysaofa Dobrogowskiego

miejscowego proboszcza

wsp6lnie

z pracownikami GBP jest realizowany projekt
,,Wakacje kulturalne, bezpieczne, piryteczne rado56 bez ryzyka" - czyli atrakcyjny
wlpoczynek dzieci i mlodzieLv z gminy Bransk
poprzez tworzenie inspirujqcego otoczenia
do rozwoju mlodego czlowieka w wyniku

aktywno6ci

w

bezpo6rednim

kontakcie
regionalnym.
ZakJada on budzenie zaciekawienia otaczaj4cym
Swiatem, dostarczanie pozytywnych przeLy6,
zdobywanie nowych doSwiadczeri. Przewodni4
ideq &ialari jest krzewienie dobrych manier,
promocja zdrowego s$u iycia, przede
wszystkim ukazanie problem6w na kt6re
napotyka wspolczesna mlodzieL, wskazanie
drogi ich roztxi4zywania, u6wiadomienie
mlodym zagro2efi zl*tiqzanych z nalogami oraz
ich zapobiegania, czyli szeroko pojmowana
profilaktyka. Szeroki wachlarz metod
aktywizujqcych, czynnych i podajqcych dobrany
jest do potrzeb rozwojowych uczestnik6w.
Sq wykorzystane r62ne formy aktywnoSci mtrzyczna, plastyczna, artystyczna, fizycma,
zajgcia i zabawy poznawczo integracyjne oraz
techniki i narzgdzia w pracy tw6rczej
indywidualnej i gnrpowej. Jest to dobra zabawa
daj4ca szansg nauczenia si9 czego6 nowego,
czego nie mo2na nauczyi sig w szkole.
Dzialania wakacyjne ju2 zaruZaj4 dobrq
energi4, inspiruj4 do aktywno5ci, zasiewajq
milo6d do Malej Ojczyny, zakorzeniajEc
w przyrodzie, tradycji i kulturze przodk6w.

ze

Srodowiskiem lokalnym

i

Najwa2niejsze, Le odrywaja ,,&ieciaki"
od telewizor6w i komputerow. To recepta
na nudg, na wakacje kulturalne, bezpieczne
i poLyteczne w Srodowisku wiejskim, to rado66
bez ryzyka pod fachowq opiekq, bo ,dzieci
i mlodziei to najlepsza inwestycja".
Organizatorzy serdecznie zapraszajq dzieci,
mlodziei i rodzic6w.
Kr6ciutka migawka z zaj9t, - bawimy sig dobrze!
Ciqg dalszy relacji w nastgpnym numerze.

Rol 22, Numer 2 222
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Kolo Kreafunych Kobiet- nowa wiedza,
nowe umiej gtnoici, nowe m oiliwoici

Zwierzqt

Hodowlanych w Szepietowie

z Polski i zagranicy, prawie
tysiqc zutierz4t hodowlanych, tfumY
Setki wystawc6w
zviedzajqcych

i

dwa dni wlpetnione pokazami,

konkursami, spotkaniami edukacyjnymi
i handlowymi, tak bylo 25 i 26 czenuca 20L6 r.
ie Zwierz4t Hodowlanych.
Po raz dwudziesty trzeci hodowcy wystawili do
konkursu swoje najlepsze zlutierzgta, a wystawcy
zaprezentowali bogat4 ofertg targow4. Podczas
Wystawy mozna bylo podziwia6 najpigkniejsze
okazy: bydla ras mlecznych i migsnych, koni,
owiec, drobiu i kr6lik6w. WSr6d nich znale2li sig
r6wniez wystawcy z terenu Gminy Brahsk,
w nastgpuj 4cych kategoriach :
. bydlo mleczne Pan Cereniewicz Sylwester
z Domanowa i Pan Twarowski Wojciech
zBrzeLnicy,
. owce Pan Rokicki Tomasz z Kiersn6wka,
Pan Paprocki Andrzej i Pan Paprocki
na Regionalnej Wystaw

.

Slawomir z Domanowa.,
kr6liki Pan Mortel Karol z Patok.

Komisja oceny owiec przymala tytul
superczempiona w kategorii tryki - tryk rasy
Bialoglowa Owca Migsna kt6rq otrzymal Pan

ｒ
ｒ
︱トｌ
● 一

Kolo Kreatyrnych Kobiet przy Gminnej Bibliotece
Publicznej, grupa nieformalna 7 kobiet z gminy
Brafrsk, kt6rych pasje jest rgkodzielo ludowe
(hafciarstwo, krawiectwo, szydelkowanie,
wykonywanie pisanek, palm). Spotkaty sig kilka
rvy planowaly, dyskutowaly, projektowaty,
pracowaly, a od 16.08. do 30.12.2016roku b9d4
spotyka6 sig czgsciej w lzbie Tradycji Regionalnej
I Rolnictwa w Szrnurlach realizuje projekt: Nowa
wiedza i umiejgtnoSci - nowe mo2liwoSci dzia\ai
przy wsparciu lokalnej grupy dzialania "Kraina
Bobra" we wsp6lpracy z Akademi4 Rozwoju
Filantropii w Polsce w ramach programu "Dzialaj
lokalnie IX" Polsko-Amerykariskiej Fundacji
WolnoSci. Bgdzie to praktyczna edukacja
w zakresie innowacyjnego podejScia do dzialaf^
Oferujqca
spoleczno-kulturalnych wsi.
mieszkaticom gminy Brarisk szerok4 gamg zajgt,
aktywizuj4cych, integruj4cych, inspiruj4cych,
spoleczno56
motywuj4cych lokalnq
do skutecznych dzialah odpowiadaj4cych
na faktyczne potrzeby mieszkanc6w, a w nich min.
Babska Szkola Biznesu - szkolenia
z pnedsigbiorczoSci, promocji - tworzenie
warunk6w do rozwijania inicjatyw gospodarczych,
sektora malej i Sredniej przedsigbiorczoSci,
wskazanie na mozliwoS6 powstawania nowych
podmiot6w gospodarczych orM warsztaty
rgkodziela. Zapraszamy do wzigcia udziatu
w projekcie, szczeg6lowe informacje na www
Gminnej Biblioteki Publicznej.

Re gio naln a Wystowo

22, Numer 2 222
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godne reprezentowanie naszej Gminy rolnicy

otrzymali dyplomy uzaania oraz nagrody

rzeczowe ufundowane przez W6jta Gminy Brarisk,
kt6re zostaty wrgczone podczas Festynu

Rodzinnego dn. 03 lipca 2016 r. nad zbiornikiem

wodnym Otapy

Kiersn6wek.

NaszYm

wystawcom serdecznie dzigkujemy za godne
reprezentowanie Gminy i 2ycrymy pomySlnoSci
w hodowli ztxierzqt.
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Instrukcja kor4ystania HotSpot w Gminie Brafisk
Instrukcjo korqtstania z dormowego limito*anego Inlernetu
udoslgpnioncgo tt hot spotach (PIAP) uruchomionych w ramach projeku

鰈
nSSD

pn: -Budowa Nadbuiniskiei Szerokooasmowei Sieci Dvstlbuclinei
- realiztcja

Krok

Podstawowe definicje:

I i II etapu"

3

Uruchamiamy przeglqdarkg intemetowQ
PIAP - (ang. Public intemet Access Poin) publiczne i pr6bujemy otworzy6 konkretnq strong wurw.

punkty dostgpu do Intemetu.
IIot spot (ang. hot spot - ,,gorecy punkt') - otwarty
punkt dostgpu, umo2liwiajqcy polqczenie z Internetem,
najczgSciej za pomoce sieci bezprzewodowej opartej
na standardzie Wi-Fi.

WySwietli sig okno do logowania/rejestracji.

Ψ
Z―

羹
…

…

a

Krok

I

Za pomocq vzqdzenia obstugujqcego technologig Wi-Fi
(np.: laptop, tablet, smartfon itp.) odnajdujemy sie6
wysylanq z hotspota tj.: lotSpot_NSSD"

UWAGA!!!
Zasigg sygnalu Wi-Fi z HotSpot jest ograniczony i zale2y
od uksztaftowania oraz zabudowy terenu.

Krok 2
Po wykryciu urz4&enia sieci ,,HotSpot NSSD" nale2y
nawiqzae pol4czenie klikajqc przycisk polqcz na
wskazan4 sie6.

i品
:事

P.a.<:6iG

ri<i

鳥nau

̀'￨

bepra.todow!,

}}>.5rEr-i.5sl,
On .6c <..!tM

F.1..*
ifta i udonatl6i.nr.

Ja

Krok 4
Korzystajqcy pierwszy raz z sieci ,,Hotspot
NSSD" musz4 dokona6 rejestracji. W tym
celu klikaj4 ,,zarejestruj sig". Nastgpnie
zostane poproszeni o podanie nastgpuj4cych
danych: imig, nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail.

Przed dokonaniem rejestracji

poprzez

wciSnigcie przycisku,,wy6lij" koniecznie

naleiy

zapozmat

sig z

zal4czonym
regulaminem okre3lajqcym warunki
korzystania z bezplatnego dostgpu
do Intemetu. Po akceptacji warunk6w
regulaminu przepisujemy kod z obrazka
i klikamy,,wySlij".
Na wskazany przy rejestracji numer telefonu
przeslane zostanie haslo do logowania sig do
sieci. Rejestracja dokonywana jest tylko raz
dla kazdego uZytkownika..
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Instrukcja korzystanio HotSpot w Gminie Brafisk

議 繭

…―

い

Krok 5
Po udanej rejestracji mo2na nawiqzat, pol4czenie
z Intemetem poprzez wpisanie do okna logowania
swojego numeru telefonu i przeslanego hasla. Proszg
zapamigtal lub zapisa6 haslo.
Przy kazdym kolejnym logowaniu zostanie
poinformowany o wielkoSci swojego limitu danych

do wykorzystania w danym miesiqcu (1024 MB/
miesi4c).

轟

桑 192.160.61。 19

θ901■ W

'

I

Llrnit danych do

I'

いツkOWStmia三

115 MB
zamknJ

192.160.61.19

Rieerach fzetiegb pony3hle.
W

r$u

2 nrrrrrl otrqansr St Sl z "Illorn
hs3bm(hq/SttmHof Spof

IIdr rncs,acuty ril

da0ych lo

1024 MB
PrEFi (b strofiy logoranra

Milego korzystania
z sieci HotSpot

w Gminie Brarisk

▼
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pr4t Gminnym O1rodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy
Boisko ,,Orlik" w Kalnicy posiada nawierzchnig sztuczrq wigc korzystad z obiektu mo2na niemal w ka'2dq
pogodg. Orlik sklada sig z dw6ch typ6w boisk : boiska pilkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego. Boisko
wielofunkcfne jest przystosowane do wielu dyscyplin sportowych, takich jak: koszyk6wka, siatk6wka,

pilka rgczna, tenis ziemny oraz badminton. Na terenie kompleksu sportowego znajduje sig r6wnie2
silownia zewngtrzna. Zajgcia na, orliku sq prowadzone przez 2 animator6w, pod okiem kt6rych dzieci
i mlodzieL mogq rozwijai swoje zainteresowania sportowe. Na pocz4tku sezonu zostal przeprowadzony
tumiej o puchar W6jta Gminy Bransk.

ザ二

自亀
'F1・

..き

ゴ:

Ut

W tumieju wziglo u&ial 9 druzyn : Jan-Bud, Joga Bonito, JBMNT, Tartak, AC Kalnica, Gwiazdy z tuo,
Poplawy, Wojaki oraz Nowe Piekuty. Mecze staly na bar&o wysokim poziomie, po zacigtej i cig2kiej
rywalizacji puchar W6jta Gminy Braf,sk zdobyla dru2yna Gwiazdy z Rio. W tym sezonie na orliku odbyla
sig rekrutacja do nowo powstalej szk6lki pilkarskiej. W pierwszym spotkaniu udzial w zajgciach wziglo I I
mlodych adept6w szkiy'.kt. Z zajge, na zajgcia zainteresowanie treningami wykazywala coraz wigksza
rzesza dzieci i mlodzie2y, w tej chwili mo2emy si9 pochwalid a2 39 osobami. Treningi odbywajq sig raz
w tygodniu, na czas wakacji 2 razy i sq bezplatne. Sprawiajq &ieciom wielkq rado56 uimiech
na twarzy. W przyszlo6ci celem szk6lki jest utworzenie na terenie Gminy Brarisk klubu pilkarskiego.
Orlik bardzo chgtnie bierze udzial w projektach rzqdowych takich jak: Europejski Tydzief Sportu, Orlik
Polska, Igrzyska Przedszkolaka, Tumiej Orlika o Puchar Premiera RP, Orlik 3 x3 Junior i wiele innych.
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,,Maraton" trze2wo6ci
Turniej pilki no2nej
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Gry zabawy, animacje i konkursy profilaktyczne
Loteria fantowa
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Atrakcje dla dzieci: wesole miasteczko, wata cukrowa i gofry.

．

nisko, grill, pyszno6ci z podlaskiego pieca i gara.
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Kupufec lokalne produlrty

dqfe.z mlcfrca
KOMPUTERY
口l Binduga 29 17‐ 120 Bransk
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PHU Marcln Sztelnl€c
Skup Bydla Rzelnego

P SAruRN Bransk u! sienkiewicza 33
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SKLEP MOTORYZACYJNV AUTO‐

ZAKtAD MECHAN:K:

CzESc:
Karo:Ko21owski

POJAZDOW日

ul MIcklewicza 37
17‐ 120 Bransk
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Tel. 661851433
Byki, Xrowy, Jal6wki
- Wyreiestrowanie, faktura
- Odbi6r iwaienie u rolnika
(waga elektroniczna)
- 6ot6wka lub pnelew do 7 dni
- Rozliczenie na wagq tywe lub WBC

ELEKttRO

κUN:CK:

Instalacje Elektryczne

tel.798891652

Te!etechniczne
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czc̀ci2amienne do aut

CENTRA ORAZ BUDZETOWY
VOLTMASTER)

dektQpato‖ @wp.劇
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‐
olele rolnicze,samochodowel
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motocyklowe
‑5mary,dctki′

511135397

TEL661 766 638
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ELEMENTOW ZAW ESZENIA′
UKtADU K!EROWN C2E60′
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chemia motoryzacylna
‐
art lakiernicze
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口 MIANA PtYNOW 1 0tE,6w

‐
C2èCi do dOjarek,plynv

De Laval,s2nurek
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SZEROК O pOjETE NAPRAWY BLACHAR‐
SKII

SZEROKI ASORTYMENT

SZEROК 12AК RES

W KONKURENCYJNYCH

′

NAPRAW

F8

W DOG00NVCH TERMINACH
!ROZSAONVCH C[NACH
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Operator Sieci PC‐ NET̀お

503019223

Podcimnir grlgzi
Scimnie drrcr
Scinrnic stlcyjne dnnr trudnyrh pny
uiyciu tft hnil tlpiIiitycrnych
lnnc prrcc nr rysoloici z ulycicm tcchnih
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R.d.k.ja 17

120

BEtul, ul Rynel3,l.l.35

737

dostqpu linowcgo
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5031,Lx

35 737 5a 04,

€-mail:rekr.t.riat@ug.bransk.wrctapodlas a.pl
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