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Budżet Gminy Brańsk  

 Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym. W ciągu roku podlega wielu zmianom dostosowującym 
planowane wielkości do wielkości rzeczywistych, szacowanych, lub faktycznie wykonanych.  
 
 Zadłużenie na dzień 31 marca 2018 r. wynosi 1 158 224,00 zł, jest to pozostała do spłaty część  
kredytu zaciągniętego w roku 2015 na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa Nadbużańskiej  
Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”, „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej 
Bronka - Kadłubówka od km +0,00 do km 2+346,50”.  
 Na dzień 31 marca 2018 r. wskaźnik całkowitej kwoty  długu do dochodów, który maksymalnie 
może wynosić 60%, wynosi 4,95%.  
 
Budżet po dokonanych do końca I kwartału 2018 r. zmianach wynosi: 
 
 1) Plan dochodów budżetowych ogółem    – 23 380 060,00 zł. 
 w tym: 
 dochody bieżące        – 21 890 061,00 zł. 
 dochody majątkowe       –   1 489 999,00 zł. 
 
 3) Plan wydatków budżetowych ogółem    – 25 440 366,00 zł. 
 w tym: 
 wydatki bieżące        – 20 144 221,00 zł. 
 wydatki majątkowe       –   5 296 145,00 zł. 
 
 3) Deficyt budżetu w wysokości 2 060 306,00 zł, który zostanie pokryty: 
 -  przychodami pochodzącymi z zaciągniętej  pożyczki w kwocie 2 060 306,00 zł. 
 
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań: 
 
1. Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy – opracowanie dokumentacji – 5 116,00 zł, 
2. Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie – opracowanie dokumentacji  

– 5 116,00 zł, 
3. Zakup pomp do przepompowni wody we wsi Glinnik – 11 375,00 zł, 
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108025B Płonowo – Spieszyn – 1 716 647,00 zł,  
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo – Patoki – 925 769,00 zł, 
6. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem – 48 000,00 zł, 
7. Wykonanie bramy do garażu remizy OSP Świrydy – 14 000,00 zł, 
8. Zakup ciągnika wraz z osprzętem (w ramach funduszu sołeckiego) – 508 962,00 zł, 
9. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Glinniku – 6 000,00 zł, 
10. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne – 336 260,00 zł, 
11. Dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji  

w Bielsku Podlaskim – 8 900,00 zł, 
12. Dofinansowanie budowy i modernizacji dróg powiatowych – 1 710 000,00 zł, w tym:  
  1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B do drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy  
 2) Puchały Stare – granica powiatu – 1 500 000,00 zł, 
 3) Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo – Ferma – do drogi powiatowej Nr 1570B  
         –  210 000,00 zł. 
 
 Na fundusz sołecki na 2018 r. przeznaczono środki w wysokości 533 608,00 zł.  
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup ciągnika wraz z osprzętem – 508 962,00 zł oraz remont 
świetlicy wiejskiej we wsi Mień – 24 646,00 zł. 
 
              M. D. 
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Spotkanie Opłatkowe Wójta Gminy Brańsk  
z Rolnikami i Przedsiębiorcami  

 W sobotni wieczór 6 stycznia na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Domanowie odbyło się  
spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk  
z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości  
wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, 
samorządowych, księża, radni, sołtysi, rolnicy  
i przedsiębiorcy. 
 Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem 
zespołu ludowego Mianka oraz wspólną kolędą.  
Następnie wszyscy zebrani zgodnie z tradycją  
przełamali się opłatkiem składając sobie  
najserdeczniejsze życzenia. 
 Wójt Gminy Brańsk przedstawił sprawozdanie  
z realizacji zadań w 2017 roku min. stan budżetu 
Gminy Brańsk, ilość pozyskanych środków  
z zewnątrz, zrealizowane inwestycje drogowe, 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 Jerzego  
Leszczyńskiego Marszałka Województwa  
Podlaskiego oraz Pana Stefana Krajewskiego  
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego za  
okazane wsparcie, pomoc, a także udaną współpracę.  
Podziękowania oraz symboliczne suweniry otrzymali 
także rolnicy i przedsiębiorcy promujący oraz  
wspierający działania Gminy Brańsk w 2017 r. 
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.  
        
       W. Sz. 

Spotkanie Opłatkowe Wójta Gminy Brańsk  
z Rolnikami i Przedsiębiorcami  
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Gminne Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych rozpoczęto mszą świętą  
o godz. 10.00 w kościele Parafialnym  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojewie.  
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gminy 
Brańsk na czele z Panem Wójtem Andrzejem  
Jankowskim, a także dzieci, nauczyciele ze Szkoły 
Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Chojewie oraz mieszkańcy gminy. Pan Andrzej 
Jankowski odczytał list Posła RP, Wiceministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława 
Zielińskiego z okazji Narodowego Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych. Następnie udano się do  
miejscowości Kiersnowo gdzie przy pomniku  
mjr Zygmunta Szelendzielarz ps. „Łupaszka”  
złożono kwiaty, zapalono znicz.   
 Delegacja Gminy Brańsk uczestniczyła również  
w uroczystościach organizowanych w Sanktuarium 
Maryjnym w Domanowie, gdzie po uroczystej mszy 
św. złożono kwiaty. 
       W. Sz. 

Na dzień Żołnierzy Wyklętych 
 

Dziś jest Wasz dzień, 
wszystkich Polaków wielka rocznica. 

W wielkiej podzięce 
zapalmy świeczki, skromnego znicza. 

 
Hołd Wam składamy  

za Waszą odwagę i spryt. 
Za wszystkie wyrzeczenia  
i za to, że być Polakiem  

to dla Was nie był wstyd. 
 

Za to, że nie był Wam 
ważny złota trzos. 

Za to, że walczyliście  
o polskiego dziecka głos. 

 
Chcieliście być wolni, 

mówić po polsku i żyć wśród braci. 
Ale nieraz się okazało, 
 że byli to mordercy, 

 ubeccy oprawcy, bezwzględni kaci. 
 

Za wolną Polskę nieśliście 
swe życie w darze. 

Dzisiaj Wam za to dziękujemy  
w Domanowie przed tym ołtarzem. 

 
     Ryszard Żukowski 
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Przychodnia  
podstawowej opieki zdrowotnej w Brańsku 

 W dniu 01.03.2018 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie Przychodni Podstawowej Opieki  
Zdrowotnej w Brańsku. 
 Przychodnia POZ została reaktywowana dzięki 
zaangażowaniu Starosty Powiatu Bielskiego. Koszty 
przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na  
potrzeby POZ i poradni K dla kobiet (łącznie  
ok. 500 tys. zł.) sfinansował Powiat Bielski. 
 Nowo otwarty POZ ma zapewnić fachową  
i kompleksową opiekę nad pacjentem, w tym  
również bezpłatne wizyty domowe i recepty na leki 
refundowane. Do dyspozycji pacjentów oddane  
zostały nowoczesne pomieszczenia, przestronne  
poczekalnie, zadbano o udogodnienia dla  
niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje też  
poradnia dla kobiet. 
Zapewniamy dostęp do: 
 lekarza specjalisty: dr Ewa Kierdelewicz  

specjalista medycyny rodzinnej i chorób  
zakaźnych z wieloletnim doświadczeniem, 

 pielęgniarki i położnej, 
 świadczeń diagnostycznych i zabiegowych,  

(w tym szczepień), 
 pełnego pakietu badań laboratoryjnych 

(materiał do badań pobierany jest na miejscu), 
 lekarskich konsultacji specjalistycznych, 
 w przypadku konieczności ciągłości leczenia  

w Szpitalu w Bielsku Podlaskim. 
 Zapraszamy do składania deklaracji wyboru 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Złożenie 
deklaracji wyboru nie wymaga wypisywania się  
z poprzedniego POZ, nie skutkuje też żadnymi  
konsekwencjami, w tym finansowymi. 
 Szczegółowe informacje oraz zapisy pod  
nr tel. (85)–655–05–22, bądź osobiście w gabinetach 
POZ  przy ul. Jana Pawła II 10 (budynek Domu  
Pomocy Społecznej). 
       W. Sz. 
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,,Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu’’ 

 Gmina Brańsk w okresie od 01.08.2017 r.  
realizuje projekt „Zdobycie wiedzy-kluczem do  
sukcesu”, który jest współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  
Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, 
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 
3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie  
jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych. 
 
 Działaniami projektowymi objęci zostali  
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych dla  
których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym: 
Szkoły Podstawowej w Domanowie w tym Szkoły 
Filialnej w Świrydach; Szkoły Podstawowej  
w Holonkach w tym Szkoły Filialnej w Chojewie. 
 
 Projekt jest pozytywny pod względem  
równości szans, niedyskryminacji  
i równouprawnienia płci.  
 
 Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 
479 435,55 zł. 
Całkowita wartość projektu 514 175,55 zł.  
Projekt będzie realizowany do 31.07.2019 r.  
 
 W szkołach odbywają się zajęcia dodatkowe  
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych i właściwych  
postaw, umiejętności społecznych wspierające  
indywidualizację procesu dydaktycznego z:  
 
 języka angielskiego, 
 informatyki,  
 przyrody, 
 matematyki,  
 doradztwa zawodowego. 
 
 Zajęcia prowadzone w ramach projektu cieszą 
się dużym zainteresowaniem, każdemu dziecku  
objętemu wsparciem zapewniona została oferta  
edukacyjno-wychowawcza, zgodna z jego  
indywidualnymi potrzebami. Zajęcia prowadzone są 
w sposób równościowy i niestereotypowy.  
 
 

W ramach projektu placówki doposażone zostały  
w materiały biurowe do realizacji zajęć. 
Do pracowni matematycznych oraz przyrodniczych 
zakupiono mikroskopy, tablice interaktywne,  
laptopy, aparaty i szereg pomocy dydaktycznych. 
Ponadto szczególnie zdolni uczniowi uzyskali  
wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego 
w kwocie 500 zł. miesięcznie przez okres  
12 miesięcy. 
 
       E. Sz.  

Tablica interaktywna z projektorem  
zmontowana w Szkole Podstawowej w Holonkach 

Tablica interaktywna z projektorem zakupiona  
do Szkoły Podstawowej w Domanowie 



Projekty realizowane w szkołach 

"AKTYWNA TABLICA" W GMINIE BRAŃSK  

 Gmina Brańsk otrzymała wsparcie finansowe 
w wysokości 28 000 zł na zakup pomocy  
dydaktycznych do Szkoły Podstawowej  
im. Por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie 
oraz do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Holonkach w ramach Rządowego Programu  
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii  
informacyjno komunikacyjnych na lata  
2017 – 2019 – „Aktywna Tablica”.  

 W ramach programu do szkół zakupione  
zostały tablice interaktywne wraz z projektorami  
ultra-krótkoogniskowymi i nagłośnieniem. Całość 
zadania wynosi 31 000,00 zł. Wkład własny Gminy 
Brańsk wynosi 6 200 zł, kwota wykorzystanej  
dotacji to 24 800,00 zł. Program realizowany jest  
w okresie od 19 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie  
w ramach projektu "Aktywna tablica". 
       I. Sz. 
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Wręczenie decyzji tegorocznym stypendystom biorącym udział w projekcie  
„Zdobycie wiedzy-kluczem do sukcesu”  Gratulujemy... 

,,Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu’’ 
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Nazwa szkoły 

Całkowita kwota  

zadania przypadająca 

na szkołę 

Kwota dotacji 
Kwota wkładu  

własnego 

Szkoła Podstawowa  

im. Por. Izydora Kołakowskiego  

w Domanowie 

15 500,00 zł 12 400,00 zł 3 100,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Holonkach 
15 500,00 zł 12 400,00 zł 3 100,00 zł 

  

Łączna wartość: 

  

31 000,00 zł 

  

24 800,00 zł 

  

6 200,00 zł 

 Gmina Brańsk otrzymała wsparcie finansowe 
na zakup sprzętu w celu wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach. W dniu  
3 listopada 2017 r. Wójt Gminy Brańsk podpisał 
umowę z Wojewodą Podlaskim o udzielenie  
dotacji z budżetu Państwa.W ramach dotacji do 
Szkoły Podstawowej im. Por. Izydora  
Kołakowskiego w Domanowie oraz w Szkoły  
Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach  
zakupiono meble do gabinetów lekarskich t.j.:  
kozetkę, stolik zabiegowy, szafkę do  
przechowywania leków, wyrobów medycznych  
i środków pomocniczych, biurko z szafką  
kartoteczną oraz parawan. W ramach dotacji  
zakupiono także sprzęt do wykonywania  
podstawowych badań diagnostycznych: wagę  
medyczną wraz ze wzrostomierzem, aparat do  
pomiaru ciśnienia tętniczego, stetoskop, przyrządy 
do badania wzroku oraz apteczkę i akcesoria  
pierwszej pomocy. Wartość zakupionego sprzętu 
dla szkół wynosi 10 950,00 zł i w 100% pochodzi 
ze środków zewnętrznych. Zakupiony sprzęt  
 

     DOTACJA NA WYPOSAŻENIE W SPRZĘT GABINETÓW 
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W SZKOŁACH 

Projekty realizowane w szkołach 

wpłynie na poprawę jakości i dostępności świadczeń 
opieki zdrowotnej. Profilaktyczna opieka nad  
dziećmi w wieku szkolnym zapewnia ich  
prawidłowy rozwój i pozwala już we wczesnych 
fazach wyeliminować niektóre schorzenia takie jak: 
wady wzroku bądź wady postawy. Zakupiony sprzęt 
pozwoli zadbać  zdrowie dzieci już od najmłodszych 
lat. 
       I. Sz. 

"AKTYWNA TABLICA" W GMINIE BRAŃSK  
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Projekty realizowane w szkołach 

 Gmina Brańsk otrzymała dotację  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie  
10 000,00 zł na realizację zajęć sportowych dla 
uczniów w ramach programu upowszechniającego 
sporty zimowe 2018 pn. „Czas na łyżwy”. Uczniowie 
klas najstarszych wszystkich szkół z terenu Gminy 
uczestniczyli w zajęciach nauki jazdy na łyżwach, 
które odbywały się na Lodowisku BOSiR  
w Białymstoku w miesiącach styczeń – marzec 
2018r. Uczestnicy programu pod okiem instruktorów 
łyżwiarstwa nabyli umiejętności prawidłowego  
poruszania się po lodzie, upadania, wstawania oraz 
jazdy na łyżwach a wszystko to z zachowaniem  
zasad bezpieczeństwa. Łącznie w ramach programu 
„Czas na łyżwy” udział wzięło 113 uczestników  
w wieku 13-16 lat ze szkół z terenu Gminy Brańsk. 
Zajęcia w ramach programu prowadzone były  
w formie rekreacyjno-rozrywkowej mającej na celu 
zaszczepienie wśród młodzieży zamiłowania do 
uprawiania sportów zimą, wyeliminowania wad  
postawy i otyłości, polepszenie kondycji fizycznej, 
wzmocnienie przemiany materii oraz zahartowanie 
organizmu. Udział w zajęciach zapewnił dzieciom 
wypoczynek psychofizyczny, a także sprawił im  
dużo radości. 
       I. Sz. 

 Od 24 marca 2018 r. w Gminie Brańsk ruszyła 
kolejna edycja Programu Powszechnej Nauki  
Pływania „Umiem pływać” 2018. W ramach  
porozumienia zawartego z Podlaskim Wojewódzkim 
Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku  
w programie udział weźmie łącznie 52 uczniów  
z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Holonkach oraz Szkoły Filialnej w Chojewie,  
a także ze Szkoły Podstawowej w Domanowie  
i Szkoły Filialnej w Świrydach. Program realizowany 
będzie od marca do czerwca 2018 r., łącznie  
odbędzie się 10 wyjazdów dla każdej z grup.  
W ramach programu dzieci odbędą ćwiczenia mające 
na celu oswojenie ich z wodą oraz nauką  
podstawowych ruchów niezbędnych podczas nauki 
pływania, nurkowania a także zdobędą umiejętność 
prawidłowego wykonywania skoków do wody.  
Kolejne zajęcia już 14 kwietnia! 
       I. Sz. 

„CZAS NA ŁYŻWY” – GMINA BRAŃSK  „UMIEM PŁYWAĆ”  
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Przegląd Zespołów Kolędniczych  

  Przegląd Zespołów Kolędniczych to 
piękna tradycja związana z kultem nowonarodzonego  
Dzieciątka Jezus, która od ponad dwudziestu lat jest 
organizowana przez Gminny Ośrodek  
Upowszechniania Kultury w Kalnicy. W roku  
bieżącym przegląd odbył się 19 stycznia w koście 
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Chojewie. Celem przeglądu była prezentacja  
tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego 
nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia 
(np. kolędowanie ,,Z gwiazdą'', ,,Z szopką'', 
,,Herody”), upowszechnianie i kontynuacja  
tradycyjnych form teatru ludowego, konfrontacja  
zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy 
świąt Bożego Narodzenia. 
 Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, 
którą poprowadził ks. Mariusz Laskowski, proboszcz 
tutejszej parafii. W przeglądzie wzięło udział siedem 
zespołów kolędniczych ze szkół z terenu Gminy 
Brańsk i ze Szkoły Podstawowej w Topczewie.  
Komisja konkursowa w skład której weszli: Andrzej 
Jankowski – Wójt Gminy Brańsk, Maciej Bobel – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania  
Kultury w Kalnicy, Wojciech Ostrowski – Kierownik 
muzyczny Zespołu Ludowego Mianka i Joanna  
Kunicka – sołtys wsi Chojewo, przyznała I miejsce 
dla Szkoły Podstawowej w Domanowie, a pozostałe 
zespoły otrzymały podziękowania. Wszystkim 
uczestnikom zostały wręczone dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 
 Przegląd odbył się w miłej,  
bożonarodzeniowej atmosferze i był okazją do  
spotkania w duchu życzliwości i wspólnego  
muzykowania. Przedsięwzięcia tego typu mają na 
celu podtrzymywanie i kultywowanie polskich  
tradycji i obyczajów. 
       C. S.  
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 Dzień Kobiet kiedyś obchodzony bardzo  
hucznie zwłaszcza w czasach PRL-u. Każda z Pań 
dostawała od swojego pracodawcy goździka, rajstopy 
lub inny gadżet niezbędny dla Pań. Z łezką w oku 
często wspominają te czasy nasze babcie. 
 Już po raz kolejny  Gminny Ośrodek  
Upowszechniania Kultury organizował w naszej 
gminie Dzień Kobiet. Chcieliśmy, aby Panie wyszły  
z domu, znalazły odrobinę czasu dla siebie,  
zrelaksowały się i zapomniały o codzienności. 
 Wszystkie Panie otrzymały upominek, coś dla 
siebie, dodatkowo losowane były upominki od  firmy 
Mary Kay oraz Nature House. Mogliśmy gościć  
Panie z firmy Mary Kay, które poprowadziły  
szkolenie odnośnie jak dbać o cerę, robiły zabieg na 
dłonie oraz pokazały jak robić delikatny make up na 
wiosnę. 
 Upiększone i zrelaksowane Panie zaprosiliśmy 
na komedię romantyczną, film bardzo przypadł do 
gustu wszystkich Paniom. Po obejrzeniu filmu  
wieczór zakończyliśmy kolacją. 

8 marca Dzień Kobiet  

Warsztaty plastyczne w GOUK w Kalnicy  

 W Gminnym Ośrodku Upowszechniania  
Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy w marcu  
rozpoczęto cykl warsztatów plastycznych dla dzieci. 
Tematem warsztatów, które odbyły się 16 marca br. 
była „Wielkanocna pisanka”. Uczestnicy zajęć  
wykonali pisanki oraz kartki wielkanocne. „Witaj 
wiosno” to temat kolejnego spotkania, na którym 
wykonano prace: kwiatki wiosenne oraz bociany, 
które są zwiastunem nadejścia wiosny. 
 Wystarczy szczypta chęci, aby wspólnie  
spędzić czas wolny oraz garstka kreatywności by 
stworzyć niepowtarzalne rzeczy z prostych  
elementów.  
 GOUK w Kalnicy zaprasza dzieci do udziału  
w cyklicznych warsztatach plastycznych. Szczegóły 
w GOUK w Kalnicy. 
       D. H. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli  
spędzić razem z nami ten czwartkowy wieczór.  
Mamy nadzieję, że wszystkie Panie mają same miłe  
wspomnienia ze wspólnie spędzonego wieczoru  
w GOUK w Kalnicy.    A. P.  
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„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” 

 W roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest 
nowy projekt „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały 
rok szkolny”. Akcja jest elementem kampanii „Kręci 
mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw  
Wewnętrznych i Administracji. Wpisano ją  do  
Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach  
Programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017,  
a  patronat honorowy nad nią objął Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  Mariusz Błaszczak.  
Głównym celem projektu skierowanego przede 
wszystkim do uczniów szkół podstawowych jest 
kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw 
młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez 
systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych 
i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie 
oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi.  
 Również w naszej Gminie wspólnie  
z Komendą Powiatową w Bielsku Podlaskim  
zorganizowaliśmy taką akcję, podczas której Pani 
Sylwia Bagniuk oraz Angelika Rogoza z Komendy 
Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim spotkały się 
w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury  
w Kalnicy z przedszkolakami z terenu Gminy 
Brańsk. Dzieci ze zdumieniem wysłuchały  
pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze oraz 
obejrzały film na temat numerów alarmowych  
i ogólnych zasad bezpieczeństwa na drodze  
i kontaktu z nieznajomymi ludźmi.  
 
       A. P.  

Warsztaty plastyczne w GOUK w Kalnicy  
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Konkurs na stroik wielkanocny 

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” 

 21 marca w Gminnym Ośrodku  
Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbył się  
konkurs na stroik wielkanocny, który był skierowany 
do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy 
Brańsk. Stroiki zostały ocenione przez komisję  
konkursową,  w skład której weszła Pani  Izabela 
Szczepańska – pracownik Urzędu Gminy Brańsk, 
Pani Agata Puchalska – dyrektor GOUK  i Pan  
Maciej Bobel – dyrektor GBP. I miejsce zajęła  
Aleksandra Biesiada ze Szkoły Podstawowej z Mnia, 
II miejsce Julia Kinga Olszewska ze Szkoły  
Podstawowej z Holonek i Agata Dawidziuk  
ze Szkoły Filialnej z Chojewa, III miejsce  
Aleksandra Kuczaba ze Szkoły Filialnej w Świrydach 
i Martyna Mortel ze Szkoły Podstawowej  
z Domanowa.    
 Nagrodą za udział w konkursie będzie wyjazd 
dzieci na wycieczkę. Taki wyjazd to wspaniała  
okazja do zawierania nowych znajomości i integracji 
dzieci i młodzieży w różnym wieku.  
        C. S. 

„W … dni dookoła świata” czyli ferie z Biblioteką 

 Wraz z chętnymi dziećmi ze Szmurłów  
i okolic w czasie ferii zimowych wyruszyliśmy  
w długą, daleką i pełną inspiracji podróż po  
kontynentach Ziemi. Każdy dzień rozpoczynaliśmy 
od wysłuchania ciekawostek o poznawanym  
kontynencie, prezentacji zawierającej zdjęcia  
z najbardziej interesujących miejsc w Azji, Australii 
i na  Antarktydzie, w Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej oraz Afryce. Ostatniego dnia  
zabawiliśmy się w znawców Europy, w  której 
mieszkamy. Rozwiązywaliśmy quiz o Europie,  
rozpoznawaliśmy słynne zabytki znajdujące się  
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„W … dookoła świata” czyli ferie z Biblioteką 

Decoupage w Bibliotece 

 Okres przedświąteczny to czas wykonywania 
palm, pisanek oraz stroików wielkanocnych. 
 W marcowe popołudnie pracownicy Biblioteki     
zaprosili dzieci na warsztaty decoupage, na których 
wspólnie wykonali  wielkanocne pisanki.  
Wykonanie pisanek metodą decoupage była dla 
dzieci nie lada wyzwaniem, z pomocą osób  
dorosłych powstały jakże różnorakie, kolorowe  
pisanki. 
       D. H. 

w różnych miastach. Wszystkie dni wypełnione były 
intensywną i twórczą pracą. Codziennie powstawały 
interesujące  i barwne prace plastyczne.  Poznając 
Azję wspólnie tworzyliśmy japońskie drzewa  
kwitnącej wiśni i barwne chińskie smoki. Kolejnego 
dnia powstały podwodne rafy koralowe otaczające 
Australię, kangury i misie koala z papierowych  
rolek  oraz zamieszkujące Antarktydę pingwiny  
cesarskie, które zrobiliśmy z butelek PET.  
Omawiając obie Ameryki  wykonaliśmy indiańskie 
pióropusze oraz pustynne kaktusy. Podróżując po 
Afryce tworzyliśmy ozdobne naszyjniki  
z papierowych talerzyków, powstały też proste  
instrumenty muzyczne ze słomek do napojów  
i metalowych puszek. Uczestnicy zajęć, jak zawsze  
wykazali się kreatywnością, pomysłowością,  
umiejętnością współdziałania w grupie.  
 Kochani – Wam, wszystkim uczestnikom  
spotkań w bibliotece,  dziękujemy za zaangażowanie 
i wspólne podróżowanie  podczas ferii. 
  
    Dyrektor i pracownicy GBP 
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Turnieje na hali w Domanowie  

X JUBILEUSZOWY WALENTYNKOWY  
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN  
O PUCHAR KS. PROBOSZCZA PARAFII  

W DOMANOWIE 
 
 Dnia 11.02.2018r. w godzinach  
popołudniowych na parkiecie Szkoły Podstawowej  
w Domanowie, odbył się X Jubileuszowy Turniej  
Piłki Nożnej Halowej. Od dziesięciu lat, właśnie  
w tym miejscu, spotykają się sympatycy piłki nożnej, 
którzy rywalizują o główne trofeum - Puchar  
Proboszcza parafii Domanowo, ks. Walentego  
Wojtkowskiego. Jest to wydarzenie wpisane  
w sportowy kalendarz naszej gminy oraz inaugurujące 
cykl imprez sportowych jakie odbywają się  
w Domanowie. Turniej, jak zwykle w swej  
wieloletniej tradycji, skierowany był do miłośników 
futbolu. W turnieju wystartowało VII drużyn : AC 
KALNICA, MARKOWO, WSD DROHICZYN, 
MIEŃ, NOWE PIEKUTY, JOGA BONITO, NICE 
TEAM.  Faza wstępna rozgrywana była w dwóch  
grupach systemem ,,każdy z każdym”. Do fazy  
półfinałowej awansowały po dwa zespoły.  Tu  
zmierzyły się ze sobą drużyny:  Nowe Piekuty vs Joga 
Bonito oraz Markowo vs Mień. Walka była  
wyrównana, oba półfinały zakończyły się remisem,  
a o awansie decydowały rzuty karne. O trzecie  
miejsce walczyły ze sobą przegrane zespoły  
z półfinału – Markowo vs Nowe Piekuty. 
 Finał rozegrany został miedzy drużyną z Mnia, 
a Joga Bonito. Mecz finałowy zakończył się  
wynikiem 0:1.  Decydująca bramka padła w ostatnich 
sekundach spotkania. Jubileuszowy turniej wygrała 
drużyna Joga Bonito. Zwycięzcy turnieju przez rok 
będą się cieszyć GŁÓWNYM TROFEUM –  
PRZECHODNIM PUCHAREM KS. PROBOSZCZA.  
Największą skutecznością popisał się KRÓL 
STRZELCÓW – Łukasz Piekutowski  (Joga Bonito). 
NAJLEPSZYM GOLKAPPEREM zawodów został 
Adam Puchacz (Drużyna z Mnia).  
Organizatorzy imprezy : ks. kan Walenty Wojtkowski 
Proboszcz Parafii w Domanowie, Andrzej Jankowski 
Wójt Gminy Brańsk, Maciej Bobel Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
w Kalnicy, dokonali uroczystego podsumowania  
imprezy wręczając dyplomy,  puchary i statuetki oraz 
nagrody rzeczowe poszczególnym ekipom  
sportowym. 
 
       M. Z. 
 

 
DZIEŃ KOBIET NA SPORTOWO 

 
 W niedzielne popołudnie 11 marca 2018r. 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 X Turnieju 
Siatkarskiego -  walczyły następujące składy:  
DOMANOWO, BRAŃSK, MIEŃ, ŁAPY oraz  
PIETRASZKI. Panie rywalizując  systemem ,,każdy 
z każdym”, dały pokaz wysokich umiejętności  
siatkarskich oraz wielkiego zaangażowania  
i poświęcenia. Dzięki czemu kibice żywiołowo  
reagowali na przebieg poszczególnych spotkań,  
dopingując swoim reprezentantkom. W rezultacie 
zwycięską drużyną tegorocznego turnieju została  
reprezentacja Brańska. II miejsce zajęły panie  
z Pietraszk, na III miejscu uplasował się  
doświadczony, grający prawie w niezmiennym   
składzie zespół z Domanowa, a na kolejnych  
miejscach uplasowały się panie z Łap i Mnia.  
Najlepszą zawodniczką turnieju została Pani  
Katarzyna Sokołowska  (Brańsk). 
 Wszystkim uczestniczkom turnieju należą się 
słowa uznania za udział w zawodach,  
zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za 
ducha fair play w jakim rozgrywane były zawody. 
 
       M. Z. 
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Turnieje na hali w Domanowie  

SIATKARSKIE ROZGRYWKI  
NA WYSOKIM POZIOMIE 

 
 Dobra zabawa, rywalizacja i iście sportowa  
atmosfera towarzyszyły IX edycji Turnieju Piłki 
Siatkowej Mężczyzn. W niedzielę 18 marca 2018r. 
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, KSM  
Drohiczyn, Brańsk, Pietraszki, Koryciny oraz  
Malewice. Organizatorzy witając zarówno kibiców 
jak i poszczególne składy, dokonali oficjalnego 
otwarcia zawodów. 
 Wszystkie mecze turnieju były zacięte,  
a drużyny bardzo zmotywowane. Poszczególne  
spotkania stały na wysokim poziomie. Taka postawa 
zawodników cieszyła zebranych sympatyków  
siatkówki. Turniej rozgrywano w dwóch grupach  
systemem  ,,każdy z każdym”. W meczu o trzecie 
miejsce rywalizowały ze sobą drużyny z Brańska  
i KSM Drohiczyn. Finał natomiast rozegrany został 
między drużyną z Malewic, a drużyną z Korycin.   
 Ostatecznie klasyfikacja przedstawiała się  
następująco: 
I miejsce- Koryciny 
II miejsce- Malewice 
III miejsce – Brańsk 
IV miejsce- KSM Drohiczyn 
V miejsce – PC NET Brańsk 
VI miejsce –  Pietraszki 
Najlepszym zawodnikiem- zawodniczką została Pani 
Charytoniuk Anna (Malewice),  która jako jedyna 
kobieta stanęła w wyrównanej walce przeciwko  
mężczyznom.  
 Kończąc cykl imprez sportowych  
w Domanowie organizatorzy podziękowali sędziom, 
którzy przez te trzy niedzielne popołudnia zadbali  
o sportową atmosferze oraz czuwali nad  
prawidłowym przebiegiem poszczególnych  
turniejów tj:  ks. Krzysztofowi Dobrogowskiemu,  
p. Jackowi Czarniawskiemu oraz p. Monice  
Zalewskiej. 
 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 
GMINNY OŚRODEK KULTURY  

W BRAŃSKU 
 
 W lutym 1965 roku na bazie świetlicy  
miejskiej powstał Gminny Ośrodek Kultury  
w Brańsku. W statucie dużą uwagę zwrócono na 
upowszechnianie kultury muzycznej. Stałymi  
formami pracy kulturalno-muzycznej ośrodka było 
prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych: 
„Eksperyment”, „Akord”, „Lalanda”. Zespoły te 
uprawiały muzykę młodzieżową i brały udział  
w imprezach organizowanych przez miasto i Ośrodek 
Kultury. GOK prowadził także zespół  
folklorystyczny „Mianka” założony w 1981 roku we 
wsi Mień, jako wynik ambicji Członków Gospodyń 
Wiejskich. Wkrótce zespół stał się wizytówką miasta 
i gminy Brańsk. Repertuar zespołu stanowiły pieśni  
i tańce Podlasia i innych regionów Polski. „Mianka” 
swoim programem uświetniała wiele imprez  
regionalnych oraz wojewódzkich. Brała udział  
w przeglądach zespołów folklorystycznych. W 1983 
roku zdobyła I nagrodę na Wojewódzkim  
Przeglądzie Kolędniczym w Kalinówce Królewskiej. 
W 1984 roku zespół brał udział w przeglądzie  
folklorystycznym w Pogorzałkach, gdzie uzyskał 
prawo reprezentowania Białostocczyzny na VIII  
Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Ziem Polski 
Północnej w Gdańsku. Otrzymał tam nagrodę za  
oryginalny układ choreograficzny. Zespół  
niejednokrotnie prezentowany był w polskim radiu 
i telewizji. 
 Do ciekawych form zorganizowanych przez 
GOK zaliczyć należy Brańskie Dni Kultury, podczas 
których prezentowano dorobek artystyczny  
mieszkańców miasta i gminy, zapraszano artystów  
z sąsiednich gmin. Finałem trwającej dwa dni  
imprezy był występ znanej gwiazdy estradowej.  
W 1987 roku w ramach tego święta odbył się m.in. 
Wojewódzki Zlot Turystów. Imprezę uświetniały 
występy folklorystycznych zespołów „Podlaskie  
Kukułki” i „Mianka”. W ostatnim dniu odbył się 
przegląd zespołów wokalno-instrumentalnych  
z miasta i gminy Brańsk, a także turniej  
akordeonistów. O palmę pierwszeństwa walczyło  
15 grup, laureatom zostały wręczone atrakcyjne  
nagrody. Analogiczne wydarzenia weszły do  
rocznego kalendarza brańskich imprez kulturalnych. 
 W czerwcu 1983 roku GOK zorganizował XII 
Wojewódzki Przegląd Kapel Ludowych, zespołów 
śpiewaczych, kapel weselnych, gawędziarzy,  
instrumentalistów i śpiewaków ludowych. Wzięło  
w nim udział 38 zespołów z województwa  
białostockiego. Ciekawie zaprezentował swój  
program Ludwik Niewiński, ze wsi Niewino Leśne, 
który grał na harmonii pedałowej. W tej kategorii 
 

zajął I miejsce i prawo reprezentowania  
województwa białostockiego w Kazimierzu Dolnym. 
Wieczorem w miejscowym kościele odbył się  
koncert, w którym „ludowi twórcy” prezentowali 
pieśni pogrzebowe. 
 Dużym problemem ośrodka kultury był brak 
odpowiedniego lokalu i słaba baza materialna.  
Władze miejskie i ludzie związani z kulturą  
zawiązali Komitet Budowy Domu Kultury  
w Brańsku, którzy postawili sobie za cel budowę  
nowoczesnego ośrodka kultury na 500-lecie nadania 
praw miejskich w Brańsku w 1993 roku. Niestety do 
dnia dzisiejszego nie zrealizowano tego celu. 
 W przełomowym dla Polski 1989 roku  
dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brańsku był Mieczysław Korzeniewski, który  
piastował to stanowisko od 1986 roku —  
z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego, 
mistrz województwa w rzucie oszczepem,  
z zamiłowania muzyk. W tym czasie w znacznym 
stopniu przyczynił się do powstania i rozwoju  
Zespołu Ludowego „Skowronki”. W lutym 1988  
roku zorganizował po raz pierwszy spotkanie  
Artystów Estrady Weselnej, na które przybyło 26 
osób. Na występy do ośrodka zapraszał zarówno  
muzyków amatorskich, jak i zawodowych. Starał się 
o zapewnienie występów ludowym zespołom  
działającym przy MGOK: „Miance”  
i „Skowronkom” na terenie Gminy Brańsk i poza nią. 
W 1988 roku zorganizował obchody 70-tej rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, co  
w tamtym czasie było odważnym posunięciem. 
 Wraz z podziałem gminy na trzy oddzielne  
samorządy: Gmina Brańsk, Miasto Brańsk oraz  
Gmina Rudka. W 1992r. w Szmurłach utworzono 
Ośrodek Upowszechniania Kultury Gminy Brańsk. 
W 1993r.  nastąpiła zmiana lokalizacji Ośrodka  
Upowszechniania Kultury do miejscowości Popławy 
i nadano statut, w 1993r. zatwierdzono regulamin 
organizacyjny, w 2001r. powołano czytelnię  
w Ośrodku Kultury. W 2004r. powstał Gminny  
Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny  
Dernowskiej z siedzibą w Kalnicy, 2005r. utworzono 
filię GOUK w Popławach. 
 Gminy Ośrodek Upowszechniania Kultury  
im. Anny Dernowskiej z siedzibą w Kalnicy realizuje 
zadania w zakresie kultury. Podstawowym celem 
funkcjonowania GOUK jest stworzenie  
organizacyjnych i materialnych warunków do  
prowadzenia różnych form działalności kulturalnej. 
Działalność merytoryczna skupia się głównie na  
organizowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży  
i dorosłych.  
 
      W. O. 
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 W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, realizowana będzie inwestycja  

gm. Brańsk pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne” mająca na celu  

poprawę dostępności do infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców  

miejscowości Załuskie Koronne poprzez budowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowity 

koszt dofinansowania wynosi 204 417,00 zł. 

 Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności mieszkańców i wzmocnienie więzi  

społecznych, wzrostu poziomu integracji oraz tożsamości społecznej pobudzi społeczność lokalną do  

podejmowania inicjatyw aktywizujących mieszkańców lokalnej społeczności. Nastąpi poprawa jakości życia 

na obszarach słabszych strukturalnie, poprawie ulegnie bezpośrednia dostępność do infrastruktury rekreacyjnej 

na terenie gminy. Inwestycja stworzy profesjonalne miejsce oraz warunki dla lokalnej społeczności do  

aktywnych działań na rzecz rekreacji i sportu wśród mieszkańców oraz  działalności społecznej i kulturalnej. 

Obiekt ten  będzie ważnym elementem wszelkiego rodzaju spotkań i integracji mieszkańców oraz będzie 

obiektem pełniącym funkcje rekreacyjne dla mieszkańców miejscowości oraz okolicznych wsi. 

 
                A.P. 

Budowa świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Załuskie Koronne 
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Rolniku skorzystaj z rehabilitacji  
leczniczej w KRUS 
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Ogłoszenie   
 OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk oraz przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium 
 
 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brańsk 
Uchwały Nr XXV/288/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk. Granice zmiany  
studium są tożsame z granicami administracyjnymi gminy Brańsk. 
 Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 
ze zm.) zawiadamiam, iż ww. zmiana studium wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. 
 Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk i można się  
z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz w ramach  
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. 
Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Brańsk, pocztą na adres ul. Rynek 8, 17-120 
Brańsk, ustnie do protokołu w pok. nr 7, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności  
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579) na adres:  
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres  
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brańsk. 
 
              Wójt Gminy Brańsk 

 RUSZAJĄ DOFINANSOWANIA DO KASTRACJI I STERYLIZACJI ZWIERZĄT 
 

Od 13 kwietnia można składać w Urzędzie Gminy wnioski o dofinansowanie w wysokości 100 procent na sterylizacje 
i kastracje dla zwierząt posiadających swojego właściciela. 

 
To wynik podjętej przez Radę Gminę uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk w roku 2018”. Obejmuje on: odławianie bezdomnych 
zwierzą, zapewnienie im opieki, umieszczenie ich w schronisku oraz ich obowiązkową kastrację i sterylizację, opiekę 
nad wolno żyjącymi kotami, zasady poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych  
miotów, zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu gminy odebranym dotychczasowym właścicielom na 
mocy decyzji Wójta Gminy Brańsk, zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych. Rada Gminy  
w dniu 23 marca 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/298/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk w roku     2018 r.”, który umożliwił 
wprowadzenie planu sterylizacji lub kastracji zwierząt, które posiadają swoich właścicieli. Oznacza to, że każdy  
właściciel może zgłosić się z wnioskiem do Urzędu Gminy, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 procent na 
sterylizację lub kastrację swojego zwierzaka. Ważne jest to, że właścicielom w ciągu roku przysługuje sfinansowanie 
zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie dwóch sztuk zwierząt domowych w odniesieniu do jednego właściciela. 
Pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji przysługuje osobom stale zamieszkującym na terenie gminy Brańsk. 
Wnioski będą realizowane według kolejność zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na cel. 
Koszt zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie w wysokości 50 procent kosztów wykonanych zabiegów  
pokrywać będzie Gmina Brańsk oraz w wysokości 50 procent kosztów wykonanych zabiegów  pokrywać będzie  
Fundacja Dla Zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 
2018 r. 
 
Co trzeba zrobić? 
W pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy dostępny jest druk wniosku, który trzeba złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie. 
Po złożeniu wniosku Gmina na bieżąco zlecać będzie wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji lekarzowi weterynarii 
na podstawie zawartej umowy. Zabiegi dokonywane będą w Lecznicy Weterynaryjnej ,,Animals” Piotr Burzyński,  
ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski.  
                M. F. 
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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 


