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Gmina Brańsk
należy do grona najlepszych samorządów w Polsce!
W dniu 21 grudnia podczas Gali Finałowej
w Pałacu Branickich Wójt Gminy Brańsk Andrzej
Jankowski odebrał z rąk Marszałka Województwa
Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego oraz
Przewodniczącego
Konwentu
Powiatów
Województwa Podlaskiego Starosty Siemiatyckiego
Pana Jana Zalewskiego statuetkę oraz Certyfikat nr
73 dla Gminy Brańsk, który jest potwierdzeniem, że
gmina Brańsk
należy do grona najlepszych
samorządów w Polsce i ma prawo używać nazwy
Wzorowa Gmina przez okres ważności certyfikatu.
Gmina Brańsk została laureatem w kategorii
Lider Inwestycji w związku z licznymi
inwestycjami min. z zakresu infrastruktury drogowej,
stacji uzdatniania wody, odnawialnych źródeł
energii, oświaty.
W. Sz.
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W związku z anonimową skargą „Mieszkańców Gminy Brańsk” przekazaną dnia 14 grudnia 2017 r.
przez Wojewodę Podlaskiego do Rady Gminy Brańsk dotyczącą pomocy udzielonej
rodzinie Państwa Trzeszczkowskich ze Szmurłów w 2015 r.
przez mieszkańców Gminy Brańsk czuję się zobowiązany do złożenia niniejszego oświadczenia.
Jestem zbulwersowany, że zajmujemy się takimi tematami, a w szczególności w okresie Świąt Bożego
Narodzenia.
Tym
bardziej,
że
takie
zawiadomienie
składają
rzekomo
Mieszkańcy
Gminy Brańsk, bo chce powiedzieć, że mieszkańcy Gminy Brańsk tą pomoc dla rodziny Państwa
Trzeszczkowskich organizowali. To Mieszkańcy gminy wspierali tę rodzinę finansowo i nie tylko. A to
zawiadomienie nie jest składane przez Mieszkańców Gminy Brańsk, tylko w sposób oczywisty przez
chorego nieszczęśliwego i żałosnego człowieka i to człowieka, któremu ja mam do powiedzenia jedno: „Puknij się Pan
w głowę tragedia ludzi i krzywda ludzka nie jest tematem do kampanii wyborczej”.
Przechodząc do tych obrzydliwych pomówień, które jedynie z uwagi na brak podpisu nie znalazły jeszcze
finału na drodze sądowej to podam tylko kilka faktów.
Przede wszystkim dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy okazali wielkie serce i zebrali pieniądze, żeby
pomóc rodzinie Trzeszczkowskich po takiej tragedii, która ich dotknęła. Powiem wprost, ja w tej pomocy
uczestniczyłem i tego się nie wstydzę, jestem z tego dumny. Nikt chyba nie zaprzeczy, że okazana pomoc była
inicjatywą oddolną naszych mieszkańców, naszych sołtysów, sołtysa miejscowości Szmurły Pana Józefa
Smorczewskiego oraz Radnego RG Brańsk Pana Tadeusza Krasowskiego, którym serdecznie dziękuję za wielkie serce
i zainicjowanie tego wielkiego procesu również we mnie. To Ci Panowie bezpośrednio po tragedii przyszliście do mnie
z inicjatywą zorganizowania pomocy i zaszczepili ją we mnie i równocześnie we wszystkich Mieszkańcach. Jeszcze raz
za to wszystko dziękuję.
Jestem dumny, że mogłem pomóc rodzinie Państwa Trzeszczakowskich nie tylko finansowo
z własnych środków, ale również „zakasując rękawy” i pracując na budowie tak jak niektórzy Mieszkańcy,
którzy rozbierali podłogi i pomagali w pracach remontowych.
Nie wiem czy Państwo wiecie, że po tej tragedii odbyłem rozmowy z pracownikami Policji oraz opieki
społecznej i otrzymałem informację, że Klaudia ze względu na złe warunki mieszkalne, brak
toalety, przeciekający dach, przegniłe podłogi, wilgoć w całym domu, nieszczelne ogrzewanie piecem
kaflowym, stare drewniane okna może być umieszczona w domu dziecka. Wszyscy chcieliśmy zapobiec
kolejnej tragedii i udało się nam. To dzięki Nam-Mieszkańcom Gminy Brańsk Klaudia jest ze swoim tatą
i babcią, mieszka w wyremontowanym domu w godnych warunkach.
Na ten remont złożyły się nie tylko datki i ciężka praca mieszkańców, ale również firm, które za darmo wykonały
szereg prac, a o co ja osobiście zabiegałem, co przyznaję, czego się nie wstydzę i z czego jestem dumny. Za darmo
wykonano pokrycie dachowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalację CO i wodno-kanalizacyjną,
elektrykę, tynki, podwieszenie sufitów, podłogi, ułożono panele i płytki podłogowe, wykonano zabudowę kuchni
w meble, przekazano meble do pokoju Klaudii, odkurzacz, zestawy akcesoriów kuchennych, zasłony, opał na zimę.
Ponadto Mieszkańcy Gminy Brańsk zebrali i przekazali rodzinie kwotę 16 188,00 zł. Za zebrane pieniądze zakupiono:
piekarnik, płytę indukcyjną, okap na kwotę 1947,00zł, materiały budowlane do remontu domu na kwotę 6431,84 zł.,
piec centralnego ogrzewania, materiały do wykonania instalacji hydraulicznej na kwotę 6500,00 zł., drzwi do domu na
kwotę 1309,16 zł. Armaturę łazienkową zakupiłem z prywatnych środków i przekazałem nieodpłatnie. Ponadto
z pieniędzy prywatnych zakupiłem lodówkę oraz dołożyłem kwotę niezbędną do uregulowania rozliczenia za
dostarczone materiały budowlane do remontu i wykończenia domu. Materiały odbierał osobiście Pan Wojciech
Trzeszczkowski, a wszystkie zakupione sprzęty znajdują się u Niego w domu w Szmurłach. Całość środków zebranych
przez Mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy została całkowicie rozdysponowana, natomiast informacje ze
sposobu i celu wydatkowania były wielokrotnie przedstawiane, w tym na zebraniu rolników i przedsiębiorców z terenu
Gminy Brańsk, które odbyło się 16 stycznia 2016 r. Podczas tego spotkania za wszelką pomoc dziękowałem nie tylko ja,
ale również osobiście Pan Wojciech Trzeszczkowski.
Podsumowując, chcę Państwu powiedzieć, ja tu jestem po to, żeby służyć ludziom, a nie odwrotnie. To nasi
Mieszkańcy są najważniejsi, a nie ja. Osobiście nie czuję się organizatorem pomocy dla Państwa Trzeszczkowskich,
chociaż przyznaję, że w tej pomocy bardzo aktywnie i bardzo mocno uczestniczyłem. Jeśli ktoś jest organizatorem- to
wy drodzy Mieszkańcy i nie dajcie się wciągnąć w takie ohydne gierki, że pomoc jest nielegalna.
Jeszcze raz podkreślam jestem dumny, że mogłem swoją pracą wesprzeć tą rodzinę.
W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem takiej otwartości na potrzeby innych ludzi i takiej chęci pomocy
życzę też Państwu.
„A tak na marginesie - Panie fałszywy donosicielu - miej Pan trochę cywilnej odwagi podpisz się własnym
nazwiskiem, niech wszyscy wiedzą, w jaki sposób krzywdą ludzką buduje się kapitał polityczny, grajmy
w otwarte karty”.
Z poważaniem
Andrzej Jankowski
Wójt Gminy Brańsk
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Inwestycje drogowe w Gminie Brańsk
Otwarcie i poświęcenie
drogi powiatowej
Glinnik - Zanie - Świrydy
W dniu 20 listopada br. w miejscowości
Świrydy miało miejsce uroczyste otwarcie
i poświęcenie rozbudowanej drogi powiatowej
Glinnik – Zanie – Świrydy. W uroczystości wzięli
udział: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,
Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, Wójt
Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, Przewodniczący
Rady Gminy Brańsk Feliks Aleksander Wróblewski,
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku
Podlaskim
Leszek
Aleksiejuk,
Wykonawca
inwestycji
Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowo-Mostowych ,,TRAKT” Sp. z o.o. Prezes
Zarządu Jerzy Szklaruk, wikariusz Parafii
Wniebowzięcia NMP w Brańsku ks. Daniel Plewka
oraz mieszkańcy gminy.
W ramach wykonanego zadania rozbudowano
5,919 km drogi powiatowej oraz wyremontowano
most na rzece Panasówka w miejscowości Świrydy.

Inwestycja
zrealizowana
została
w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Całkowita wartość inwestycji: 3 683 730,57 zł
w tym:
- udział Województwa Podlaskiego: 1 643 749,02 zł
- udział Powiatu Bielskiego:
1 004 405,55 zł
- udział Gminy Brańsk:
1 035 576,00 zł
E. Sz.

Otwarcie i poświęcenie dróg gminnych Olędzkie oraz Pietraszki - Pruszanka Stara

Dnia 24 listopada 2017 r. miało miejsce
uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanej
drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie
oraz drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka
Stara,
zrealizowanych
w
ramach
projektu
pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy
Brańsk” współfinansowanego w 63,63% ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W uroczystościach udział wzięli:
Marszałek
Województwa
Podlaskiego
Jerzy
Leszczyński,
Radny
Sejmiku
Województwa
Podlaskiego Walenty Korycki, Wójt Gminy Brańsk
Andrzej Jankowski, Przewodniczący Rady Gminy
Brańsk Feliks Aleksander Wróblewski, Wykonawca

robót
Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowo-Mostowych ,,TRAKT” Sp. z o.o.
reprezentowane przez Prezesa Zarządu Jerzego
Szklaruk, sołtys wsi Olędzkie i radna gminy Brańsk
Magdalena Żochowska, sołtys wsi Pietraszki Paweł
Popławski oraz mieszkańcy gminy. Poświęcenia
dróg dokonali miejscowi proboszczowie: ks. kan.
Paweł Anusiewicz i ks. kan. Walenty Wojtkowski.
W ramach wykonanych zadań przebudowano
łącznie 3421 m dróg gminnych, w tym: 921 m drogi
gminnej w miejscowości Olędzkie oraz 2500 m
drogi gminnej Pietraszki-Pruszanka Stara. Całkowita
wartość inwestycji wyniosła 2 252 962,93, w tym:

droga gminna w m. Olędzkie: 707 784,02 zł,

droga gminna Pietraszki-Pruszanka Stara:
1 545 178,91 zł.
E. Sz.
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Gmina Brańsk realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Zdobycie wiedzy—kluczem do sukcesu”

Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych.
Uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu podniosą swoje kompetencje językowe, matematyczne,
przyrodnicze, informatyczne, rozwiną uzdolnienia, zdobędą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, pracy
zespołowej oraz kreatywności, innowacyjności, inicjatywności.
Uczniom udzielona zostanie forma wsparcia w postaci stypendium. Zwiększenie kompetencji kluczowych
nastąpi łącznie u 111 uczniów (58 dziewcząt, 53 chłopców) w 100% pochodzących z terenów wiejskich,
zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańsk,
w okresie 24 miesięcy trwania projektu.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 479 435,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
437 049,21 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa:
42 386,34 zł
Całkowita wartość projektu
514 175,55 zł.
Projekt będzie realizowany
od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

„Aktywna Tablica”
Gmina Brańsk otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 28 000 zł na zakup pomocy
dydaktycznych
do
Szkoły
Podstawowej
im. Por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie wraz
ze Szkołą Filialną w Świrydach oraz do Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach wraz
ze Szkołą Filialną w Chojewie w ramach Rządowego
Programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2017 – 2019 – „Aktywna Tablica”.
Wkład własny Gminy Brański wynosi
7 000 zł. W ramach programu do szkół zakupione
zostały tablice interaktywne wraz z projektorami
ultra-krótkoogniskowymi i nagłośnieniem. Program
realizowany jest w okresie od 19 lipca 2017 r.
do 31 grudnia 2019 r.
I. Sz.

Gabinety profilaktyki
zdrowotnej
Gmina Brańsk otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 12 060 zł na zakup sprzętu w celu
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w Szkole Podstawowej im. Por. Izydora
Kołakowskiego w Domanowie oraz w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.
W ramach dotacji zakupiono: kozetkę, stolik
zabiegowy,
wagę
medyczną
wraz
ze
wzrostomierzem, aparat do pomiaru ciśnienia
tętniczego, przyrządy do badania wzroku itp.
I. Sz.
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78 rocznica bitwy pod Domanowem
13
września
br.
o
godz.
09.45
uroczystym apelem na placu przy Szkole
Podstawowej im. Por. Izydora Kołakowskiego
w Domanowie rozpoczęto obchody 78. rocznicy
bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych w dniu
13 września 1939 r. z Niemcami pod Domanowem.
Zebrani w asyście 15 Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku
udali się do Sanktuarium w Domanowie na uroczystą
Mszę Święta, a następnie na cmentarz parafialny by
tam przy grobie poległych żołnierzy złożyć kwiaty.
Słowa podziękowania za pamięć o tych
trudnych, ale bardzo ważnych wydarzeniach
skierował do organizatorów oraz wszystkich
zebranych Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb
mundurowych,
samorządu,
strażacy,
dzieci
i młodzież, harcerze, nauczyciele oraz mieszkańcy
Gminy Brańsk. Montaż słowno
- muzyczny
wykonały
dzieci
ze
Szkoły Podstawowej
w Domanowie. Całodniowa bitwa pod Domanowem
była jednym z najważniejszych bojów 9. Pułku
Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego.
Rozpoczęła się 13 września o godz. 9 natarciem
Niemców od strony Brańska. Godzinę później
nastąpił kolejny atak od strony Wysokiego
Mazowieckiego. Niemcom nie udało się przełamać
polskiej obrony. O godz. 11 rozpoczyna się kolejny
atak, tym razem wsparty ogniem artyleryjskim.
Pomiędzy godz. 12 a 15 polscy żołnierze odpierają
kolejne niemieckie ataki. Dopiero dwa jednoczesne.
ataki Niemców po godz. 15 zdecydowały o wyniku
bitwy. Jedynie dzięki baterii dowodzonej przez
kpt. Bronisława Przyłuskiego z 14. Dywizjonu
Artylerii Konnej, która zniszczyła 3 niemieckie
czołgi, udało się uratować pułk przed całkowitą
zagładą. Wieczorem oszacowano straty. W bitwie
pod Domanowem zginęło około 140 żołnierzy
i oficerów. Z powodu strat zreorganizowano
pułk. z czterech szwadronów utworzono trzy.
W bitwie pod Domanowem zginął por. Izydor
Kołakowski, dowódca szwadronu. Jego imię nosi
Szkoła Podstawowa w Domanowie.
W. Sz.

Str. 7

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BRAŃSK

78 rocznica bitwy pod Olszewem
W dniu 17 września 2017 r. przy pomniku
poległych żołnierzy i pomordowanej ludności
cywilnej w Olszewie odbyły się uroczystości
rocznicowe upamiętniające 78. rocznicę wydarzeń
z 13 i 14 września 1939 r.
Organizatorami uroczystości byli Andrzej
Jankowski Wójt Gminy Brańsk oraz Mariusz
Korzeniewski
Wójt
Gminy
Wyszki.
Współorganizatorami byli 15 Giżycka Brygada
Zmechanizowana
im.
Zawiszy
Czarnego,
18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, Szwadron
Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich
im. płk. J. Kozietulskiego, Grupa Rekonstrukcji
Historycznej im. Brygady Kawalerii „PLIS”,
Gminny Ośrodek
Upowszechniania
Kultury
im. Anny Dernowskiej w Kalnicy. Patronat
Honorowy nad uroczystością objęli Wojewoda
Podlaski Pan Bohdan Józef Paszkowski, Marszałek
Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński,
Starosta Bielski Pan Sławomir Jerzy Snarski.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. oraz
złożeniem kwiatów pod pomnikiem poległych.
Następnie odbył się piknik historyczny, połączony
z prezentacją stoisk grup rekonstrukcyjnych.
Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania szpitala
polowego, stoiska Izby Pamięci Narodowej
w Wyszkach oraz sprzętu wojskowego. Nocna
rekonstrukcja bitwy o Olszewo rozpoczęła się
o godz. 19, mimo deszczowej pogody przyciągnęła
tłumy widzów. Wieczorne uroczystości zakończono
apelem poległych przy pomniku poległych żołnierzy
oraz pomordowanej ludności cywilnej.
W. Sz.
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78 rocznica bitwy pod Olszewem

Pomnik żołnierzy
Wojska Polskiego i ludności cywilnej
w Olszewie – upamiętnienie 2017 r.
Wychodząc naprzeciw potrzebom zachowania
i upamiętnienia miejsc pamięci narodowej Wójt
Gminy Brańsk wystąpił do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem
o dofinansowanie
renowacji pomnika żołnierzy
Wojska Polskiego i ludności cywilnej w Olszewie.
Po ocenie merytorycznej wniosku została
podpisana Umowa Nr 10406/17/FPK/DDK z dnia
03.10.2017r. pomiędzy
Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego a Wójtem Gminy
Brańsk dotycząca dofinansowania zadań w ramach
programu „Wspieranie opieki nad miejscami
pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”
w kwocie 19 712,00 zł w ramach programu:
„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci
i trwałymi upamiętnieniami w kraju” przy realizacji
zadania: – Pomnik żołnierzy Wojska Polskiego
i ludności cywilnej w Olszewie – upamiętnienie
2017 r.

Koszty całego przedsięwzięcia
wynoszą
40 790,49 zł, z czego 21 078,49 zł stanowią wkład
własny Gminy.
A. B.
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99 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów
Polska odzyskała niepodległość i wróciła na
europejskie mapy. Wówczas Rada Regencyjna
przekazała
Józefowi
Piłsudskiemu
naczelne
dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego
samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni
kończące I wojnę światową. W czerwcu 1989 roku
niekomunistyczny Sejm RP ustanowił Święto
Niepodległości, które obchodzimy do dziś.
Gminne obchody 99 rocznicy odzyskania
Niepodległości przez Polskę rozpoczęto Mszą
Św. o godz. 12.00 w Sanktuarium Maryjnym
w Domanowie. Tak ważnej dla Polski uroczystości
towarzyszyły pieśni patriotyczne, które przez swą
melodię i tekst przypominają nie tylko o ważnych
wydarzeniach w historii kraju, ale także o tęsknocie
za wolnością, utraconą miłością.
Po montażu słowno – muzycznym wykonanym
przez młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Glinniku, Wójt Gminy Brańsk wygłosił
przemówienie
okolicznościowe.
Uroczystość
zakończono złożeniem kwiatów przy krzyżu przez
władze samorządowe oraz dyrektorów szkół.
W. Sz.
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Uroczyste przekazanie samochodu gaśniczego
dla OSP Holonki
Uroczyste
przekazanie
samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Holonkach
odbyło się 18 listopada
2017r. W uroczystości uczestniczył reprezentujący
Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara
Pawlaka redaktor czasopisma „Strażak” Pan
Bogdan Markowski, przedstawiciel Marszałka
Województwa Podlaskiego Radny Sejmiku Pan
Walenty Korycki, Komendant Powiatowy PSP
w Bielsku Podlaskim st. bryg. Waldemar
Kudrewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Druh Arkadiusz Krasowski, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Druh Stanisław Cieśluk,
Komendant Gminny OSP Druh Michał Zalewski,
członkowie
Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Holonkach, w tym seniorzy- członkowie
honorowi OSP, a także mieszkańcy wsi. Strażacy
z Holonek pozyskali samochód marki Renault
S 110, który został zakupiony przez Gminę Brańsk
ze
środków
własnych,
dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz
Województwa Podlaskiego.
Symbolicznego
przekazania
aktu
własności
i wręczenia kluczyków do samochodu dokonał Wójt
Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski. Następnie
ks. Andrzej Boguszewski Proboszcz Parafii
w Klichach wraz z ks. kan. Mieczysławem
Rzepniewskim odmówili modlitwę i poświęcili
samochód gaśniczy.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
przedstawiciel
Marszałka
Województwa
Podlaskiego Pan Walenty Korycki i Wójt Gminy
Brańsk Pan Andrzej Jankowski.
Dzięki staraniom Wójta Gminy Brańsk OSP
w Holonkach pozyskała średni samochód
ratowniczo-gaśniczy, który przyczyni się do
poprawy
zabezpieczenia
przeciwpożarowego
zarówno społeczności lokalnej jak i Gminy Brańsk.
Wspólnym, pamiątkowym zdjęciem na tle
samochodu gaśniczego zakończyła się część
oficjalna uroczystości, zaś jej kontynuacja wraz
z wręczeniem listów gratulacyjnych i pamiątkowych
grawertonów odbyła się w Szkole Podstawowej
mieszczącej się naprzeciw budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Holonkach.
A. B.
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Złote gody
W niedzielę 03 grudnia 2017 roku w Gminie
Brańsk Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
świętowali:

Państwo Zuzanna i Antoni Piotrowscy
z Brzeźnicy

Państwo Zofia i Jerzy Twarowscy
z Brzeźnicy

Państwo Janina i Zdzisław Gawryś
z Kalnicy

Państwo Maria i Kazimierz Niemyjscy
z Kalnicy

Państwo Zofia i Aleksander Fronc z Mnia

Państwo Helena i Tadeusz Kuniccy z Mnia

Państwo Jadwiga i Jan Charyton z Oleksina

Państwo Danuta i Jan Szermuszyn
z Oleksina

Państwo Anna i Jan Zdrojkowscy z Olszewa

Państwo Lucjusza i Wacław Pietraszko
z Pietraszk

Państwo Hanna i Józef Pietraszko z Popław

Państwo Helena i Antoni Żarscy z Popław

Państwo Janina i Franciszek Szmurło
ze Szmurłów

Państwo Krystyna i Aleksander Kłoczko
ze Świryd

Państwo Otylia i Czesław Żurakowscy
z Widźgowa
Jubilatom towarzyszyła rodzina, dzieci,
wnukowie oraz goście na czele z księdzem prałatem
doktorem Januszem Łoniewskim proboszczem
i dziekanem Brańskim, Andrzejem Jankowskim
Wójtem Gminy Brańsk, Feliksem Aleksandrem
Wróblewskim Przewodniczącym Rady Gminy
Brańsk, Janiną Elżbietą Szymańską Zastępcą Wójta
Gminy Brańsk, Maciejem Boblem Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury w Kalnicy, zespołem
ludowym „MIANKA” z Wojciechem Ostrowskim.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą
odprawioną w intencji Jubilatów przez ks. Prałata
doktora Janusza Łoniewskiego
proboszcza
i dziekana Brańskiego.
Dostojnych Jubilatów ich rodziny powitał
Wójt Gminy Brańsk
Pan Andrzej Jankowski.
Powiedział, że „50 lat to symbol miłości
i wierności małżeńskiej, wzajemnego zrozumienia,
to piękny przykład dla tych, którzy dzisiaj
decydują się związać węzłem małżeńskim.
Pomimo wielu kłopotów, problemów jakie
przeżywaliście, ta wzajemna miłość do siebie, do
dzieci, dzieci do rodziców pozwoliła przetrwać
cierpienia, nadawała sens i szczęście życiu
rodzinnemu we wszystkich chwilach Waszego
życia”.
Pary Małżeńskie z rąk Wójta Gminy Pana
Andrzeja Jankowskiego w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy
otrzymali Medale Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie i legitymacje.
List gratulacyjny, Dostojni Jubilaci otrzymali
od władz samorządowych Gminy.
Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty,
upominki, tort Jubileuszowy.
Wszystkim
Jubilatom
najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, szczęścia, samych radosnych
dni oraz kolejnych pięknych Jubileuszy w imieniu
własnym oraz w imieniu Przewodniczącego Rady
Gminy, Z-cy Wójta, Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury, przekazał Andrzej Jankowski
Wójt Gminy Brańsk.
H.W.
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Przegląd Pieśni Maryjnej
W Sanktuarium Maryjnym w Domanowie
w dniu 26 października 2017 r. odbył się
XXIII Przegląd Pieśni Maryjnej. Zgodnie z tradycją
przegląd rozpoczęto Mszą Św., a następnie
przygotowane utwory zaprezentowały dzieci ze
Szkoły
Podstawowej w: Chojewie, Mniu,
Holonkach,
Domanowie
oraz
młodzież
z Publicznego Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku.
Komisja w składzie: Pan Andrzej Jankowski –
Wójt Gminy Brańsk, Pan Maciej Bobel – Dyrektor
GOUK w Kalnicy oraz Pani Danuta Wakuła –
Opiekun Zespołu Ludowego Mianka zgodnie ustaliła
werdykt. Wyróżnienie otrzymały dzieci ze
SP w Domanowie, a wszyscy uczestnicy przeglądu
otrzymali podziękowania za udział oraz nagrody.
W. Sz.
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Projekt „Nutki to my—śpiewaj z nami i Ty”
„Nutki to my—śpiewaj z nami i Ty” projekt
realizowany
był
przez
Gminny
Ośrodek
Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej
w Kalnicy dofinansowany ze środków Działaj
Lokalnie. W ramach projektu odbyły się zajęcia
muzyczne z dziećmi oraz zostało zakupione
nagłośnienie, które wykorzystywane jest do
nagłaśniania uroczystości gminnych. W październiku
odbyła się wycieczka dzieci z terenu gminy Brańsk
do Teatru Lalek.
Fotorelacja z przebiegu realizacji projektu
dostępna jest na portalu społecznościowym
Facebook - Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy.
D. H.

Spotkanie Klubu Seniora
16 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie
andrzejkowe Klubu Seniora. Zaszczycił nas swoją
obecnością Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej
Jankowski, członkowie Klubu Seniora z Wyszek
i z Brańska. Wspaniałą oprawę muzyczną spotkania
zapewnił Pan Tomczak, Waldemar Ostrowski
i Krzysztof Mazur. Wieczór upłynął 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.
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Realizacja projektów przez GBP w Kalnicy
„Pieczemy, gotujemy, smakujemy—jedzenie
serwujemy” projekt dofinansowany ze środków
Działaj Lokalnie. W ramach projektu zostały
przeprowadzone warsztaty kulinarne dla dzieci oraz
doposażono kuchnię w sprzęt kuchenny.
Fotorelacja z przebiegu realizacji projektu
dostępna jest na portalu społecznościowym
Facebook - GBP w Kalnicy.
D.H.

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”
realizowany przez GBP w Kalnicy.
W ramach projektu został zakupiony sprzęt
komputerowy, który przyczyni się do zwiększenia
komfortu pracy i obsługi czytelników w bibliotece.
Całkowity koszt projektu 27 514,28 zł.
Dofinansowanie 85%, wkład własny finansowy 15%.
Przedstawiony poniżej sprzęt komputerowy
„Zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki.
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”
D. H.
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Realizacja projektów przez GBP w Kalnicy
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych w roku 2017” sfinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet
Priorytet 1—Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych w roku 2017.
W ramach projektu zostały zakupione:

123 książki z dofinansowania

73 książki z wkładu własnego
Łącznie zakupiono 205 książek na kwotę
4 178,26 zł., które zwiększyły księgozbiór
biblioteczny.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty
biblioteki, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
D. H.

Andrzejki dla dzieci

W czwartkowy wieczór 30 listopada 2017 r.
w Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa
w Szmurłach spotkały się dzieci na Andrzejkach
zorganizowanych
przez
Gminną
Bibliotekę
Publiczną.
Obecnie andrzejki to wesoła zabawa, którą
traktujemy z przymrużeniem oka. Na początku dzieci
poznały tradycję wróżb andrzejkowych. Wspólna
zabawa przeplatana była andrzejkowymi wróżbami
i innymi atrakcjami przygotowanym przez
pracowników biblioteki i GOUK w Kalnicy.
Pierwszą z wróżb, którą rozpoczęliśmy spotkanie
było poznawanie imion swoich przyszłych partnerów

wbijając szpilkę w duże czerwone serce, które na
odwrocie miało zapisane imię. Były też inne wróżby
jak: andrzejkowa numerologia, losowanie kolorów,
wróżba ze zwierzaków, kubki przyszłości. Wróżby
przeplatane były także konkursami: zabawa
z balonami, zabawa z miotłą, zabawa z kapeluszem.
Ten
wyjątkowy
dzień
magii,
czarów
i odkrywania przyszłości zakończył się słodkim
poczęstunkiem. Andrzejkowy wieczór okazał się
fantastycznym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą
zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji.
D. H.

Str. 18

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BRAŃSK

Rok 23, Numer 4

Orlik w Kalnicy
Na zakończenie sezonu został przeprowadzony Turniej o Puchar Wójta Gminy Brańsk.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn : Kocury, TW’12, FC Mień, Beef Marek, Popławy, Fc Po Nalewce,
Chojewo, AC Kalnica, Iskra Wyszki, Misztale i Koledzy. Mecze stały na bardzo wysokim poziomie, po
zaciętej i ciężkiej rywalizacji puchar Wójta Gminy Brańsk zdobyła drużyna TW’12.
W tym roku przy GOUK w Kalnicy powstał Gminny Klub Sportowy Skorpion Kalnica. Jest to klub
utworzony z myślą o najmłodszych sportowcach więc przez cały czas prowadzona jest selekcja do klubu.
Młodzi pikarze z rocznika 2003 po raz pierwszy wystartowały w rozgrywkach trampkarzy organizowanych
przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, gdzie rywalizowały z rówieśnikami na terenie województwa
podlaskiego. Po rundzie jesiennej nasza drużyna zajęła 7 miejsce w swojej kategorii.
Gminny Klub Sportowy Skorpion Kalnica swoje mecze rozgrywa na boisku przy Szkole
Podstawowej w Mniu, jak i również w okresie zimowy prowadzi treningi na hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Domanowie wiec z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim osobom umożliwiającym
korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Brańsk. Dzięki takim działaniom nasz klub może się
rozwijać i w przyszłości osiągać jeszcze lepsze rezultaty.
J. Ż.

Osto—wertowanie historii
Szkoła Podstawowa
w Załuskich Koronnych
c.d.
Sytuacja materialna oraz stan sanitarny szkoły
w Załuskich Koronnych zarówno w okresie
międzywojennym jak i po wojnie były bardzo
ciężkie. Powodem tego był między innymi fakt, że
szkoła
nie
posiadała
własnego
budynku
i pomieszczenia na sale lekcyjne musiała
wynajmować u miejscowych gospodarzy. Trzeba też
podkreślić, że mieszkańcy wsi nie zawsze byli
przychylnie nastawieni do potrzeb szkoły oraz
zaleceń nauczycieli dotyczących stanu sanitarnego
domów i obejść, a także wyglądu i zdrowia dzieci.
Leokadia Klukowska, obejmując posadę nauczycielki
w 1936 r., zapisała w kronice: Pierwsze wrażenia
z nowej placówki pracy są nieszczególne. Sala
lekcyjna nieodpowiednia i nieestetyczna. Sprzęt
stary, wykonany przez domorosłych majstrów
należałoby w jednej chwili usunąć ze szkoły,
a zwłaszcza ławki. Nie nadają się ani do stania, ani
do siedzenia, a już o zachowaniu właściwej postawy
przy czytaniu i pisaniu nie można marzyć. Brak

kałamarzy, szkło w obrazach zbite. Wszędzie
brudno. Schody niewygodne. Błoto! Aby wejść do
klasy, trzeba przeskakiwać rów o szerokości jednego
metra. Brak pomocy naukowych, księgozbiór
biblioteki w lwiej części zniszczony i nie nadający
się ze względu na poziom treści. Wieś mała,
położona nisko, zabagniona, chaty nędzne. Zupełny
brak mieszkań... W całej wsi nie ma mieszkania
z
najbardziej
prymitywnymi
potrzebami
higienicznymi. Tułam się z jednego domu do
drugiego. Ludność chciwa, pragnie sytuację
wykorzystać stawiając wygórowane ceny. Jedno
miłe wrażenie - to las dochodzący do wsi. Jeśli
chodzi o spostrzeżenia związane z higieną, to te są
bardzo niemiłe. Dzieci przychodzą brudne, 90%
dziewczynek ma wszawicę, wiele wypadków
zagrożenia gruźlicą. Chusteczki do nosa są nie
uznawane. Stosunek starszego społeczeństwa
nieufny, a często wrogi. Ogólne niezadowolenie
z tego że przysłano im nauczycielkę. Nie wierzą, by
nauczycielka,
mogła
rzetelnie
pracować.
Spostrzeżenia te nie budzą nadziei miłej pracy
- przyszłość przedstawia się w ciemnej barwie.
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Osto—wertowanie historii
Nauczycielka nie załamała, się jednak
i postanowiła radykalnie zmienić sytuację.
W pierwszej kolejności zwróciła się z prośbą do
wójta gminy Brańsk hr. Ignacego Potockiego
o przysłanie do szkoły nowych ławek. Hrabia
Potocki osobiście przyjechał do szkoły i po
obejrzeniu stanu starych ławek obiecał przysłać
nowe (dostarczono je dopiero w lutym 1939 r.,
ponad rok po śmierci hr. Potockiego). Następnie
w trakcie roku szkolnego rodzice na prośbę
nauczycielki uszyli dzieciom jednakowe białe
samodziałowe mundurki, w których dzieci chodziły
do szkoły. Założono spółdzielnię uczniowską tzw.
sklepik szkolny, z którego część dochodów
przeznaczono na. pomoc najbiedniejszym dzieciom
(nauczycielka w liście do Inspektora Szkolnego
w Bielsku Podlaskim stwierdzała, że ...w tutejszej
szkole jest 10 dzieci wymagających koniecznej
pomocy przy odzianiu. Czworo dzieci nie
posiada palt, pięcioro butów, a jedno potrzebuje
ubrania i butów). Nauczycielka zmobilizowała
także szkolne koło PCK do organizowania,
konkursów czystości. Dzieło Leokadii Klukowskiej,
która pracowała w Załuskich Koronnych tylko rok,
podjęła
jej
następczyni
Zofia
Tomczyk.
W sprawozdaniu rocznym, w punkcie III mówiącym
o higienie i kulturze życia codziennego, stwierdza, że
w 90% zwalczona jest wszawica, wszystkie dzieci
wdraża się do stałego używania chusteczek do nosa,
90% dzieci wdrożona do dokładnego mycia, się
codziennie i wszystkie dzieci wdrożono do
utrzymania w porządku ubrania, i przyborów
szkolnych.
Efekty
pracy
dwóch
ostatnich
nauczycielek zostały dostrzeżone podczas wizytacji
szkoły jakiej dokonał 21 maja 1938 r. podinspektor
Lucjan
Kotowski
z
Bielska
Podlaskiego.
W sprawozdaniu napisał m.in.: Organizacja
i prowadzenie pracy wychowawczej nie budzi
zastrzeżeń. Higiena, porządek i cz ystość dobre
mimo ciasnej sali. Niemal wszystkie dzieci mają
jednakowe z szarego płótna ubranka, są dość czyste,
rozgarnięte i swobodne. Pracują w organizacjach
uczniowskich pod opieką nauczycielki. Dziatwa
i
szkoła
pod
względem
wychowawczym
i higienicznym robi dobre wrażenie.
Okres powojenny nie przyniósł szkole
radykalnej
poprawy
sytuacji
materialnej.
Podstawowym problemem, jak już wspomniałem, był
brak
własnego
budynku.
Pomimo
starań
mieszkańców, szkoły w Załuskich nigdy nie
pobudowano. W krytycznym dla istnienia szkoły
1969 r., kiedy to zlikwidowano ośmioklasową szkołę,
nauczycielka obejmując kierownictwo szkoły
czteroklasowej, zapisała w kronice: ...Bardzo duże
trudności miałam przed rozpoczęciem roku szkolnego.
8-klasowa szkoła mieściła się w czterech budynkach.
Trzeba było obrać jeden na klasę. Wybrałam

budynek, w którym szkoła była już 10 lat, ponieważ
w tym budynku są dwie sale, jedna na klasy,
a w drugiej mieści się biblioteka, kancelaria
i pomoce naukowe. Jest to klasa, za drzwiami której
nie słychać rozmów gospodarzy, przeszkadzających
w prowadzeniu lekcji, gdyż odgradzają ją inne
mieszkania. Inne sprzęty i pomoce naukowe trzeba
było umieścić znów w innym budynku. Nawet
z przyjęciem i zabraniem kancelarii, która mieściła
się w mieszkaniu teściowej byłej kierowniczki, były
wielkie trudności i nieprzyjemności.
wielkie trudności i nieprzyjemności.
Skąpa baza materialna oraz niska frekwencja
uczęszczania do szkoły przy ciągłej zmienię
nauczycieli powodowały, że poziom nauczania
szkoły w Załuskich Koronnych był niski. Świadczą
o tym końcowe wyniki klasyfikacji uczniów oraz
sprawozdania z wizytacji szkoły przeprowadzone
przez Inspektorat Szkolny w Bielsku Podlaskim. Tak
np. w roku szkolnym 1928-29 wyniki nauczania
przedstawiały się następująco: na ogólną liczbę 69
dzieci promowanych było 35, nie promowanych 19,
nie klasyfikowanych 9, a kończących szkołę tylko 5
(duży procent nie promowanych tłumaczy się
nieuczęszczaniem do szkoły dzieci ze Świryd
i Poletył, od września do kwietnia). W sprawozdaniu
z wizytacji szkoły 10 listopada 1937 r. podinspektor
szkolny Edward Jagusiak pisał m.in. ...dz ieci z a
mało
są
wdrożone
do
samodzielności
i myślenia. Nie potrafią się należycie
wypowiadać i w ogóle mówić. Pismo w klasach
starszych zadowalające, co jest znacznym
postępem w stosunku do stanu poprzedniego,
taką sarną poprawę wykazuje czytanie.
Ortografia jednak i styl b. słabe. W klasie II
dzieci piszą brzydko i czytają b. słabo, obawy
budzi metoda nauki, czytania w kl. I. Dzieci
próbują czytać na pamięć. Ogólnie w zakresie
osiągnięć dydaktycznych szkoła przedstawia się
nieco lepiej. Jednakże stan ten nie jest jeszcze
dostateczny.
W tym miejscu należy podkreślić solidną pracę
dwóch ostatnich nauczycielek, które pracowały
w szkole trzy lata przed wybuchem wojny. Mimo
trudności starały się one, aby wygląd szkoły oraz
poziom nauczania znacznie się polepszył. Leokadia
Klukowska. po zakończeniu roku szkolnego 1935-36
napisała w kronice: ...Zakończenie radosne, bo
okres rzeczywiście żmudnej pracy jest poza
nami. Poziom szkoły pozostał nadal niski, lecz
nie ma porównania z tym, co było. Jeszcze dwa
lub trzy lata usilnej pracy, a szkoła w Załuskich
może być jedną z lepszych w powiecie. Zofia
Tomczyk, która zaczęła pracować w szkole rok
później, także z optymizmem kończyła pracę
w szkole. W zapisach kroniki, ostatnich przed
wybuchem II wojny światowej, czytamy: ...Dnia 21
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czerwca nadszedł koniec roku szkolnego. Wszystkie
dzieci odświętnie ubrane przybyły do szkoły, gdzie po
śpiewach i deklamacjach rozdano świadectwa. Miła
to była chwila chociaż nie dla wszystkich,
ponieważ kilkoro dzieci me promowano do klas
wyższych. Poziom szkoły podniósł się. Są jeszcze
braki, ale jeszcze trochę wysiłku, a szkoła stanie się
taką, jaką być powinna.
Dobra
praca
nauczycielek
znalazła
odzwierciedlenie i uznanie w oczach władz
zwierzchnich. Przeprowadzona 27 stycznia 1939 r.
przez podinspektora szkolnego w Bielsku Podlaskim
Lucjana Łotowskiego kompleksowa wizytacja szkoły
wypadła bardzo pomyślnie. Podinspektor w swoim
sprawozdaniu nie szczędził ciepłych słów pod
adresem nauczycielki i jej pracy. Okres okupacji,
który pozbawił praktycznie dzieci szkoły, wpłynął
niekorzystnie na poziom oświaty. Według zapisów
w kronice ...dz ieci z powodu brak u sz koły
i dobrego wychowania poddawały się pijaństwu,
paleniu papierosów, braku posłuszeństwa
i innym niemoralnym wyczynom.
Po wojnie szkoła podstawowa w Załuskich
Koronnych podobnie jak większość tego typu szkół
wiejskich nie reprezentowała zbyt wysokiego
poziomu nauczania. Nauczyciele pracujący w szkole
tłumaczyli to m.in. brakiem zainteresowania szkołą ze
strony rodziców oraz lekceważeniem obowiązków
szkolnych przez samych uczniów. Najwięcej jednak
kłopotów sprawiała sprawa frekwencji. Dzieci do
szkoły chodziły w kratkę, a w okresie kopania kartofli
praktycznie szkoła świeciła pustkami. Nie pomagały
zebrania organizowane przez nauczycieli, na których
podkreślano współpracę domu ze szkołą, chodzenie
nauczycieli od domu do domu, namawianie aby
rodzice posyłali regularnie dzieci do szkoły. Nie
przynosiło to jednak pożądanych rezultatów.
Nauczyciele byli bezradni. Nauczycielka pisząca
kronikę w 1958 r. zanotowała: ...Nauczyciele
z początku roku szkolnego zaczęli pracować z wielkim
zapałem, co udziela się uczniom, ale nie wszystkim.
Większość jest pod wielkim wpływem rodziców
i otoczenia, które nie daje dobrych przykładów.
Wyrazy nieodpowiednie zaczynają krążyć po szkole.
Rodzice obrażają się na nauczycieli za każde
zwrócenie uwagi, dzieciom. Stosunek rodziców do
szkoły jest nieprzychylny. Zostawiają dzieci w domu.
Są uczniowie, którzy po 20, 16, 10 dni w miesiącu są
nieobecni. Dyscyplina rozluźnia się. Środowisko umie
tylko dużo mówić, ale pomóc nauczycielom w pracy
me śpieszy się. Niekorzystnie też na atmosferę pracy
w szkole wpływały pretensje rodziców do nauczycieli
o to, że nie buduje się nowej szkoły w Załuskich.
Rodzice oskarżali nauczycieli o utrudnianie budowy.
Tymczasem sytuacja według relacji nauczycieli była
zgoła odwrotna, co odzwierciedlają zapisy
w kronice ...Komitet Budowy Szkoły istnieje tylko na

papierze. Parę fur kamieni, przywiezionych przez
wieś wrasta w ziemię (rozrzuconych po placu
szkolnym). To jest ich cały wkład, w budowę szkoły.
Nauczyciele, słysząc o niesłusznych plotkach, tracą
chęć do pracy. Z myślą o przeniesieniu kończą rok
szkolny.
Oprócz zajęć związanych z realizacją programu
nauczania szkoła w Załuskich spełniała ważną rolę
w zakresie upowszechniania kultury. Przejawiało się
to m.in. w organizowaniu uroczystości związanych
z ważnymi wydarzeniami państwowymi, podczas
których „mali artyści” wystawiali przedstawienia,
śpiewali pieśni patriotyczne, deklamowali wiersze
czy też wygłaszali przemówienia okolicznościowe.
Na przedstawienia zapraszani byli rodzice, którzy
z zapartym tchem oglądali swoje pociechy.
W okresie międzywojennym szczególnie uroczyście
obchodzono odzyskanie przez Polskę Niepodległości
oraz święto 3 Maja, wtedy to cała szkoła, odświętnie
ubrana udawała się na uroczystości do Brańska.
Ważnym wydarzeniem dla całej wsi była choinka
szkolna, na którą do szkoły przybywała „cała
wioska". Atmosferę jaka panowała podczas jej
trwania najlepiej odzwierciedla zapis w kronice: ...6.
stycznia w dzień Trzech Króli zostały odegrane
w szkole jasełka pt. „Droga do Betlejem” oraz
komedyjka pt. „Wieczór Wigilijny". Ponieważ
pierwszy
raz
były
wystawione
jasełka,
w Załuskich Koronnych, wzbudziły wielkie
zaciekawienie rodziców, którzy licznie w dzień
ten zgromadzili się w szkole, wyczekując
z niecierpliwością rozpoczęcia się jasełek.
Dzieci odegrały je zupełnie dobrze, pomimo iż
pierwszy raz znalazły się na scenie. Po
jasełkach dzieci, otrzymały upominki od
aniołków. Radość była niezmierna, wśród
wszystkich dzieci i rodziców. Na koniec odbyła
się zabawa dziecięca, na której byli obecni
i. rodzice. Niektóre przedstawienia przynosiły
dochody szkole, ponieważ wstęp na nie był płatny.
Tak np. 22 listopada 1936 r. dzieci odegrały
przedstawienie „Kopciuszek”, z którego dochód, co
prawda niewielki 3 zł 8 gr, przeznaczono na pomoce
naukowe.
Z
innych
przedsięwzięć
szkoły
w dziedzinie kultury w okresie międzywojennym
odnotować należy zorganizowanie wycieczek, m.in.
do Białowieży, założenie ogródka szkolnego oraz
nawiązanie korespondencji ze szkołą w Łąkach
w powiecie Frysztat na Zaolziu.
Okres powojenny, a szczególnie początek lat
pięćdziesiątych
przyniósł
szkole
ścisłe
podporządkowanie się ideologii komunistycznej.
Obchodzono więc „uroczyście” święto 1 maja
i Rewolucji Październikowej, a także rocznicę
urodzin Józefa. Stalina i Bolesława Bieruta.
Najlepszą ilustracją tego okresu jest fragment kroniki
z 1950 r. W tym roku obchodziliśmy bardzo
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uroczyście dzień 21 grudnia jako dzień urodzin
Józefa Stalina wielkiego bojownika o pokój
i socjalizm. Dzieci, by uczcić ten dzień, przygotowały
pod przewodnictwem nauczycielki wiele wierszy
i pieśni. Drugim ważnym wydarzeniem na terenie
naszej szkoły była uroczystość pierwszomajowa
i same przygotowania w celu uczczenia tego święta.
Uczniowie klas starszych, tj. IV i 111 podjęli się
w ramach czynu pierwszomajowego obsadzić plac
szkolny drzewkami, co iwy kona no przed terminem.
Dzieci z klasy I i II podjęły się wypleć z chwastów
ogródek szkolny i podkleić zniszczone książki. 1 maja
szkoła z dość dużą liczbą dzieci brała (pojechały
nawet najmłodsze dzieci) udział w uroczystościach
„Pierwszomajowych" w Brańsku. W latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych już mniej

„hucznie” obchodzono wymienione imprezy,
do najpopularniejszych zaś zaliczały się, podobnie
jak przed wojną, choinka noworoczna oraz Dzień
Dziecka.
Kończąc niniejszy artykuł chciałbym zachęcić
czytelnika
do
obejrzenia,
i
przeczytania
współczesnej
kroniki
Szkoły
Podstawowej
w Świrydach. Prowadzona bardzo pięknie przez
dyrektor Janinę Chwaszczewską oraz nauczycielkę
Urszulę Artysiewicz kronika jest znakomitym
źródłem do historii oświaty w naszych czasach,
czasach wielkich zmian także w oświacie wiejskiej.
W. O.

Ogłoszenia
Wójt Gminy Brańsk informuje, że wnioski właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2018 chcą usunąć
ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk (w sekretariacie) do dnia 15 stycznia 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć:
ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; informację o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania; kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do
nieruchomości (Akt własności). W przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób
należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na w/w prace (lub wniosek powinien być
podpisany przez upoważnionego przez te osoby wnioskodawcę).
Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy Brańsk, pokój nr 6.
Akcja usuwania azbestu z nieruchomości na które mieszkańcy gminy Brańsk złożą w Urzędzie Gminy
Brańsk wnioski rozpocznie się po otrzymaniu przez Gminę Brańsk dofinansowania z WFOŚiGW
w Białymstoku oraz po zawarciu stosownych umów. Przewiduje się, że WFOŚiGW w Białymstoku ogłosi
konkurs na dofinansowanie wyżej omawianego zadania na początku 2018 roku.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby
zawierające azbest należy usunąć do 2032 roku.
G. G.
ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE BRAŃSK
INFORMACJE DODATKOWE
W ramach objazdowej zbiórki będą odbierane następujące rodzaje odpadów: - odpady wielkogabarytowe:
odpady takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, materace, wózki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów. - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki,
kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV (np. telewizory, monitory, radioodbiorniki),
komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp.. Zużyty sprzęt RTV i AGD winien być
kompletny. - zużyte opony do średnicy 20 cali. Większe rozmiary nie będą odbierane. Zbiórką nie są objęte
takie odpady jak: - okna, drzwi, gruz, papa, eternit, umywalki, wanny, zderzaki samochodowe i inne części
motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, stara odzież, odpady powstałe z działalności gospodarczej i rolniczej
(np. opony od ciągników i maszyn rolniczych).
KONTAKT
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Telefony: 85/682 23 57 w. 26 lub 607 587 196
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SKLEP MOTORYZACYJNY
AUTO-CZĘŚCI
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

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!!!

Gminne Echa
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