
Powitaliśmy już wiosnę i wkrótce będziemy przeżywać 
w gronie najbliższych czas Świąt Wielkanocnych. Świąt 
ukazujących siłę miłości Boga do człowieka, która zwy-
cięża śmierć i otwiera przed nami odrodzenie duchowe. 
W naszym kraju Święta te łączą się z odrodzeniem i budze-
niem do życia otaczającej nas przyrody po długim zimo-
wym okresie spoczynku. Dlatego też chciałbym wszystkim 
mieszkańcom i gościom oraz naszym sąsiadom z Ukrainy 
życzyć aby Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło 
nas pokojem, wiarą i nadzieją na przyszłość oraz dało siłę 
do pokonywania wszelkich trudności. 

Minął już ponad rok jak obok nas toczy się wojna na 
Ukrainie. Naród Polski i Rząd Rzeczypospolitej pomaga cały 
czas i angażuje się w pomoc oraz wspieranie mieszkańców 
Ukrainy w tym trudnym dla nich doświadczeniu. W tym nu-
merze Kuriera na stronie 3 znajdziemy krótki artykuł podsu-
mowujący rok tej pomocy w naszej Gminie. I tutaj mamy 
takie piękne symboliczne wydarzenie. Otóż wśród jednej 
z rodzin ukraińskich przebywającej w naszej Gminie uro-
dziło się dziecko, które otoczyliśmy troskliwą opieką. Lekarz 
pediatra z Wyszkowa podjął się opieki nad tym dzieckiem w 
ramach swoich dodatkowych obowiązków. To piękny gest 
i myślę, że taki symbol nawiązujący do tych świąt, że życie 
jest silniejsze od śmierci i przemocy. Ludzka dobroć i soli-
darność zwycięży. Chciałbym bardzo mocno podziękować 
Pani doktor oraz wszystkim pracownikom, radnym, sołty-
som, strażakom, darczyńcom i mieszkańcom za pomoc. 

Za nami pierwszy kwartał roku 2023, bardzo ambitnego 
pod względem inwestycyjnym. Rozstrzygnęliśmy już prze-
targi i ruszyły prace inwestycyjne. W Trzciance wybudowano 
kolejny odcinek chodnika za kwotę 276.591,26 tys zł. Trwają 
prace projektowe budowy sieci rozdzielczej wodociągowej 
w Nowych Budach, Starych Budach, Tuchlinie Udrzynku i 
Udrzynie koszt inwestycji to 3.041.999,75 zł, która jest dofi-
nansowana z środków tarczy przeciw Covid-19. Inwestycja 
poprawi zaopatrzenie w wodę do potrzeb bytowo-gospo-
darczych wszystkich odbiorców ww. miejscowości oraz 

Przyjm i w ramach rozbudowy sieci 
zapewni zasilenie nowych terenów 
inwestycyjnych przeznaczonych 
pod budownictwo. Ruszyła bu-
dowa tak bardzo potrzebnej i wy-
czekiwanej toalety publicznej w 
Brańszczyku za kwotę 399.904,59 zł 
dofinansowanej w wysokości 
190.890,00 zł przez Urząd Marszał-
kowski ze środków UE. Rozpoczęła 
się przebudowa i remont dróg w 
Nowym Brańszczyku i miejscowości 
Białebłoto Kurza na kwotę 3.777.435,57 zł 
dofinansowanych z środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład w wysokości 2.975.000,00 zł. 
Podpisaliśmy umowę na naszą największą dotychczasową 
inwestycję tj. „Przebudowę i remont gminnej oczyszczal-
ni ścieków w miejscowości Trzcianka gm. Brańszczyk” na 
kwotę 10.368.777,00 zł. Inwestycja ta również jest dofinan-
sowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 
7.125.000,00 zł. Wybudowanie tej oczyszczalni umożliwi 
spełnienie oczekiwań mieszkańców na odbiór ścieków 
z miejscowości, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji. Dla tych 
wszystkich miejscowości projektujemy właśnie systemy ka-
nalizacyjne. Powinniśmy mieć powody do zadowolenia że 
powyższe umowy mamy podpisane i inwestycje te ruszyły, 
gdyż są dla nas bardzo ważne. Mamy już ukończony projekt 
kanalizacji w osiedlu Dalekie-Tartak i w tym roku rozpocz-
niemy już jej budowę za kwotę 900.000,00 zł. Trwa przetarg 
na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Brańszczyk oraz zakup ciągnika dla ZGK z przeznaczeniem 
wykorzystania go do letniego i zimowego utrzymania dróg. 
Zakończyliśmy już pierwszy etap działań związanych z wej-
ściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego przez gospodarstwa domowe”. W sumie do dnia 
dzisiejszego zakupiono dla mieszkańców naszej Gminy 
625 ton węgla. Chciałbym podziękować pracownikom 

Urzędu Gminy za zaangażowanie związane 
z realizacją tego zadania. 

Wiele też działo się w naszej lokalnej spo-
łeczności. W okresie tym odbyło szereg 
ważnych i cyklicznych już uroczystości pa-
triotycznych i okolicznościowych: rocznica 
tragedii w Mękalinach, 160 rocznica wy-
buchu Powstania Styczniowego, 100, 104 

i 107 urodziny mieszkanek Gminy Brańsz-
czyk, Obchody Światowego Dnia Chorych, 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, koncert skrzypcowy z okazji Dnia Ko-

biet, obchody Dnia Sołtysa, upamiętnienie w 
ramach programu „Zawołani po imieniu”. Odbył się 

XXIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, gminne elimina-
cje 46 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz 
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Dziękuję pracownikom GCKSiT oraz OSP za organizację tych 
imprez. Tak duża liczba imprez wskazuje, że życie publiczne 
i społeczne wraca już na dawne tory po okresie ograniczeń 
związanych z Pandemią Covid-19.

Ten intensywny początek roku to też zmiany kadrowe. 
Odchodzi od nas z dniem 1 kwietnia kierownik Referatu 
ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Obejmuje wyższe 
stanowisko sekretarza w innej Gminie. Gratulujemy i dzię-
kujemy za dotychczasową pracę oraz życzymy sukcesów 
w nowej pracy.

Niech zmartwychwstanie Chrystusa i święta Wielkiej 
Nocy przyniosą nam radosne i szczęśliwe dni a ten świą-
teczny czas będzie okazją do spędzenia wspaniałych chwil 
w gronie najbliższych.

Z poważaniem 
Wójt Gminy Brańszczyk

prof. Wiesław Przybylski

Biuletyn informacyjny
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Szanowni Państwo



Obchody rozpoczęły się odśpiewa-
niem hymnu państwowego. Uroczy-
stości uświetniła obecność pocztów 
sztandarowych Związku Piłsudczyków, 
sztandary ze szkół podstawowych im. 
Józefa Piłsudskiego w  Porębie i szko-
ły im. Bohaterów Leśnej Placówki AK 
„Mrowisko” w Knurowcu oraz sztandar 
Rady Rycerzy Kolumba z Poręby.  Na 
wydarzeniach obecni byli przedstawi-
ciele władz samorządowych na czele 
z wójtem Wiesławem Przybylskim, a 
także przewodniczącą Rady Gminy 
Brańszczyk Ewą Wielgolaską wraz z 
radnymi.

Niedzielną Mszę 
Świętą koncelebrowali 
ks. proboszcz Andrzej 
Grzybowski, ks. Janusz 
Saniewski i ks. Przemy-
sław Król.

W związku z 160. rocz-
nicą wybuchu powsta-
nia styczniowego Zwią-
zek Piłsudczyków Okręg 
Wyszkowski ufundował 
pamiątkowe ryngrafy, 
które zostały wręczone 
podczas niedzielnych 
uroczystości:  

Wiesławowi Przybyl-
skiemu wójtowi Gminy 
Brańszczyk, Karolinie 
Dobosz dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. J. Pił-
sudskiego w Porębie, 
ks. Andrzejowi Grzy-
bowskiemu probosz-
czowi Parafii Poręba, płk 
Jerzemu Trojanowskie-
mu prezesowi Związku 
Piłsudczyków oddział 
Ostrów Mazowiecka.

Odznaczenie ryngra-

fem to swoiste podzię-
kowanie za krzewienie 
patriotyzmu. 

Ponadto Zarząd Kra-
jowy Związku Piłsud-
czyków postanowił 
uhonorować aktywną 
pracę i przyznać awans 
dla Sławomira Gałązki 
na stopień podpułkow-
nika oraz odznaczyć 
Sławomira Gałązkę Krzy-

żem Honorowym gen. 
broni Kazimierza Sosnkowskiego za 
wierną służbę umiłowanej Ojczyź-
nie. Po uroczystości delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze pod kapliczką 
poświęconą zmarłemu w Porębie płk 
Karolowi Frycze.
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160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Rocznica tragedii w Mękalinach
W niedzielę, 8 stycznia, odbyły się uroczystości związane z rocznicą tragicznych wydarzeń 

w Mękalinach.

W niedzielę, 15 stycznia 2023 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 160. rocznicy 
Wybuchu Powstania Styczniowego w gminie Brańszczyk. 

W związku obchodami 160. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego na terenie gminy Brańszczyk, w niedzielę, 
29 stycznia w Porębie odbyły się uroczystości patriotyczne. 

Tegoroczne święto ma dodatkowy 
uroczysty akcent, ponieważ stanowi 
inaugurację obchodów 50-lecia ist-
nienia Gminy Brańszczyk. O godzinie 
10.00 rozpoczęła się Msza Święta w 
Kościele pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny w Brańszczyku. Rys historyczny 
na temat działań powstańczych na 
terenie naszej gminy przedstawił Jan 
Szymanik. Przypomniał lokalnych 
bohaterów, m.in.: księdza Narcyza 
Teodora Wilewskiego, administratora 
parafii św. Idziego w Wyszkowie, który 

za pomoc udzielaną szpi-
talowi powstańczemu w 
Brańszczyku 17 lipca 1863 
r.  został aresztowany przez 
Rosjan, osądzony i skaza-
ny na zesłanie na Syberię; 
księdza Bonifacego Ostrzy-
kowskiego,  miejscowego 
proboszcza, patriotę zachę-
cającego do walki słowem i 
czynem; Macieja Łapińskiego 
ps. ,,Słowik”, rybaka z Brańsz-
czyka biorącego udział w 

walkach; Anielę 
Łepkowską, opie-
kunkę w szpitalu 
powstańczym w 
Brańszczyku; An-
toniego Kukwę, 
mieszkańca Nie-
mir. Następnie 
uczestnicy uro-
czystości przeszli 
na Skwer Jana 
Pawła II, gdzie 
przedstawiciele 
władz samorzą-
dowych i społecz-
ności szkolnych, 
Piłsudczycy oraz 
Rycerze Jana Paw-
ła II złożyli kwiaty 
oraz zapalili zni-
cze pod tablicą poświęco-
ną uczestnikom powstania. 
Głos zabrał przedstawiciel 
Piłsudczyków oraz wójt 
gminy Brańszczyk, Wiesław 
Przybylski, który poruszając 
temat wydarzeń powstań-
czych na naszym terenie, 

nawiązał również do rozpoczętych 
tą uroczystością obchodów 50-lecia 
gminy Brańszczyk. Delegacje władz 
samorządowych oraz Piłsudczyków 
złożyły również kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą szpital powstańczy, 
która znajduje się przed Domem Po-
mocy Społecznej w Brańszczyku. 

O godzinie 14:00, przy pomniku upamiętniającym po-
mordowanych, została odprawiona Msza Święta Polowa. 

25 grudnia, gdy mieszkańcy gajówki szykowali się na 
pasterkę oddział niemieckich żołnierzy otoczył gospodar-
stwo i torturami próbował zmusić mieszkańców do ujaw-
nienia kryjówki ze sķładem broni. - Wydarzenia przywoły-
wał, podczas kazania, ks. proboszcz Andrzej Grzybowski.

Po Mszy Świętej zgromadzeni mogli wysłuchać krótkie-
go montażu słowno muzycznego w wykonaniu uczniów 
ze szkoły im. Bohaterów Placówki Leśnej AK ,,Mrowisko” w 
Knurowcu. 

Na uroczystości był obecny prof. Andrzej Kukwa, który 
wtedy jako 2-letni chłopiec, był świadkiem tych tragicz-
nych wydarzeń. Podczas swojego wystąpienia wspomniał 
o ,,zastrzykach”, które Niemcy robili jego bliskim. W rzeczy-

wistości były to bagne-
ty, jednak jako mały 
chłopiec nie rozumiał 
tego okrucieństwa. Na 
zakończenie głos za-
brał gospodarz gminy, 
wójt Wiesław Przybyl-
ski, który podzięko-
wał zgromadzonym 
i podkreślił wartość 
pielęgnowania pa-
mięci ofiar. Nie zabra-
kło również pocztów 
sztandarowych. Na 
uroczystości obecni 
byli członkowie Związ-

ku Piłsudczyków RP - Okręg Nadbużański w Wyszkowie 
oraz Ostrowi Mazowieckiej.

BRAŃSZCZYK pORĘBA

Płk Karol Frycze - dowódca oddziału puł-
tuskiego urodził się w 1830 r. w Warszawie, 
wziął czynny udział w działaniach zbrojnych 
powstania styczniowego: walczył pod Sto-
kiem,  po tragicznej bitwie pod Kietlanką  ob-
jął dowództwo oddziału. Pod jego dowódz-
twem powstańcy rozbili obóz  na uroczysku 
Bykowce (nieopodal Łączki), gdzie próbowali 
odtworzyć oddział i wzmocnić siły. Z pamięt-
ników Bronisława Deskura dowiadujemy się  
jak wyglądał obóz Fryczego. Powstańcy czuli 
się tam bezpiecznie i Frycze nie rozstawiał po-
sterunków. Znajdowali się na terenie podmo-
kłym, bagiennym, na który prowadziła tylko 
jedna grobelka. Czuli się tam bezpiecznie 
i to ich zgubiło. Rosjanie zaatakowali niespo-
dziewanie 23 maja 1863 r. Poległ w tej bitwie 
płk Karol Frycze, który ciężko ranny został 
przewieziony do Poręby i tam dzień później 
24 maja 1863r. zmarł. W 1880r. August Fer-
dynand Karol Frycze i Ludwika Frycze, rodzi-
ce Karola Frycze ufundowali kapliczkę przy 
kościele z tablicą pamiątkową „Bojownikom 
o Wolność 1863 r”.



Data jest symboliczna. Nawiązuje 
do 1 marca 1951 r., kiedy to w wię-
zieniu na warszawskim Mokotowie 
wykonano wyrok śmierci na siedmiu 
członkach IV Zarządu Głównego Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”: Łuka-
szu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, 
Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, 
Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i 
Karolu Chmielu.

Gminne obchody święta koncen-
trują się corocznie w Szkole Podstawo-
wej w Trzciance, która nosi imię Piotra 
Kulasińskiego. Był on mieszkańcem 
Trzcianki należącym do „Żołnierzy 
Wyklętych”. W tym roku uroczystości 
odbyły się w dniu 2 marca. Społecz-
ność szkolna przygotowała montaż 
słowno-muzyczny poświęcony pa-
mięci „Niezłomnych” oraz postaci Pio-
tra Kulasińskiego. Samorząd szkolny 
złożył kwiaty przy tablicy poświęconej 
pamięci  patrona w  budynku szko-
ły. W asyście pocztu sztandarowego 
uczniowie oraz przedstawiciele władz 
samorządowych: wójt- Wiesław Przy-
bylski, sekretarz- Beata Wójcik, radna- 
Hanna Zagożdżon oraz sołtys- Jadwi-
ga Wyszyńska przeszli pod pomnik 
upamiętniający jego postać, gdzie zło-
żono kwiaty oraz zapalono znicze. De-
legacja władz samorządowych udała 
się następnie na cmentarz parafialny 
w Brańszczyku, by złożyć kwiaty przy 
grobie Piotra Kulasińskiego.

Gmina ma nowego radnego 
w okręgu Dudowizna i Porę-
ba-Kocęby. Jest nim 30-letni 
Grzegorz Kruszewski. W związ-
ku ze śmiercią wieloletniego 

radnego Jana Domalew-
skiego Wojewoda Mazo-
wiecki wyznaczył termin 
wyborów uzupełniających 
na dzień 26 lutego 2023 
roku. Zarejestrowano 
dwa komitety wyborcze: 
KWW „Pawła Majkowskie-
go” - lista nr 1 oraz KWW 
Grzegorza Kruszewskiego 
- lista nr 2. Na 464 osoby 
uprawnione do głosowa-
nia, w wyborach wzię-
ło udział 220 (47,41%). 
Głosów ważnychyodda-
no 218. 

Nowym wiceprzewod-
niczącym Rady Gminy 
Brańszczyk został Adam 
Błoński. Wybory odbyły się 
na sesji 19 stycznia 2023 roku 
Pan Błoński od 2015 r. jest soł-
tysem Nowego Brańszczyka, a 
od 2018 roku radnym okręgu 
Przyjmy i Nowy Brańszczyk. 

Aktywnie udziela się w ży-
ciu społecznym i od wielu lat 
jako druh wspiera jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Brańszczyku.

Władze gminy Brańszczyk oraz miesz-
kańcy podjęli decyzję o stworzeniu wa-
runków do przyjęcia i zakwaterowania 
przybyłych Ukraińców. W gminie po-
wstały cztery lokalizacje zbiorowego za-
kwaterowania uchodźców zorganizowa-
ne w instytucjach i przedsiębiorstwach 
prywatnych, tj. świetlica wiejska w Dale-
kim- Tartak, remiza OSP w Białymbłocie - 
Stara Wieś, Domu Emeryta im. Alojzego 
Orione w Brańszczyku i P.P.H.U. „TARTAK” 
Import Eksport Jerzy Abramczyk Dale-
kie-Tartak. Samorząd zorganizował dwa 
miejsca: w świetlicy wiejskiej w Dalekim- 
Tartak oraz w remizie OSP w Białymbłocie - Stara 
Wieś. Wyposażenie pozyskano z firm: Fabryki 
Mebli Forte S.A. z Ostrowi Mazowieckiej, Alex 
Stern Sp. z o.o. z Warszawy, 
Jysk Polska, Józef Jankow-
ski Zielony Świat Budykierz, 
P.P.H.U „TARTAK” Import Eks-
port Jerzy Abramczyk Da-
lekie-Tartak oraz od wielu 
anonimowych darczyńców. 
Przygotowaniem lokali-
zacji zajęli się pracownicy 
urzędu oraz strażacy z OSP 
Brańszczyk, OSP Trzcianka 
i OSP Białebłoto. Dzięki ich 
zaangażowaniu i wytrwałej 
pracy w ciągu kilku dni lo-
kale zostały przygotowane 
i wyposażone. Od marca 
2022 roku zamieszkało tam 
23 uchodźców. Były i są to 
rodziny z małymi dziećmi 
z rejonu Chersonia i Krzy-
wego Rogu. Łącznie w czte-
rech lokalizacjach było zakwaterowanych około 
100 osób. Poza tym w prywatnych domach na 
terenie gminy zakwaterowano około 200 osób. 

Koszty zakwaterowania oraz wyżywienie 
uchodźców przebywających w lokalach obsłu-
giwanych przez samorząd w całości pokrywane 

są przez Wojewodę Mazowieckiego. Koordy-
natorem jest insp. ds. obronnych i zarządzania 
kryzysowego Jacek Zalewski. Uchodźcom stwo-
rzono godne warunki życia. Udzielana jest nie-

zbędna pomoc z dziedziny 
opieki społecznej, spraw 
obywatelskich, oświaty, itp. 
Dzieci z Ukrainy kontynuują 
naukę w szkołach podsta-
wowych na terenie gminy. 
Aby pomóc im w oswoje-
niu się z nową sytuacją or-
ganizowane były zajęcia w 
Gminnym Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Brańsz-
czyku. W czerwcu 2022 roku 
w jednym z miejsc zakwate-
rowania przyszedł na świat 
nowy obywatel Ukrainy. 

W pierwszych miesiąc po 
wybuchu wojny organizo-
wane były zbiórki darów, któ-
re na bieżąco przekazywano 
według potrzeb obywate-
lom Ukrainy przebywającym 

na terenie naszej gminy. Ponadto były również 
przekazane dla Oddziału w Pułtusku „Stowarzy-
szenia Wspólnota Polska” oraz bezpośrednio dla 
walczących żołnierzy w  Kijowie  i Mariupolu.

Dla uchodźców z Ukrainy minęło 12 miesię-
cy koszmaru wojny, ale też 12 miesięcy nadziei 

i wiary w zwycięstwo. W życiu  miesz-
kańców gminy był to czas ogromnego 
zaangażowania i ofiarności. W związku 
z tym Wiesław Przybylski- wójt gminy 
Brańszczyk składa serdeczne podzięko-
wania mieszkańcom gminy, darczyńcom, 
wolontariuszom, strażakom, pracowni-
kom urzędu i wszystkim, którzy poma-
gają uchodźcom. Oni wszyscy okazali 
wsparcie, otwartość i solidarność, dzięki 
czemu uchodźcy nie zostali pozostawieni 
sami sobie.

Ciąg dalszy ze str. 1

3

1 marca, obchodząc Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, wspominamy 
żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczącego 
przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu. 

W Gminie Brańszczyk odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Brańszczyk 
w związku ze śmiercią radnego Jana Domalewskiego.

Rok 2022 był wielkim wyzwaniem dla samorządów w związku z wybuchem wojny 
w Ukrainie. Od pierwszego dnia na terytorium Polski, jak i do gminy Brańszczyk, 
zaczęli napływać uchodźcy. 

1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”

Zmiany w Radzie

Minął rok pomocy Ukrainie
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Inwestycje

27 lutego br. Wiesław Przybylski - Wójt Gminy Brańszczyk wraz z Katarzyną Kempistą - Skarbnikiem Gminy 
podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja dróg w Gminie Brańszczyk 
w ramach realizacji zadań: Budowa drogi w Nowym Brańszczyku oraz Modernizacja drogi Białebłoto- Kurza” 
na kwotę 3 777 435,57 zł. 

6 marca 2023 r. Wiesław Przybylski - Wójt Gminy Brańszczyk wraz| 
z Katarzyną Kempistą - Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na realiza-
cję zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont gminnej oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk” na kwotę 
10 368 777,00 zł. 

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo 
Budowy i Utrzymania Dróg Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
z Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja 
obejmuje swoim zakresem rozbudo-
wę drogi gminnej w Nowym Brańsz-
czyku, która będzie polegać na bu-
dowie jezdni o nawierzchni z betonu 
asfaltowego wraz z budową chodni-
ka, poboczami, zjazdami publicznymi 
i indywidualnymi, rowem przydroż-
nym wraz z przebudową elektroener-
getycznej linii napowietrznej oraz wy-
konanie remontu nawierzchni drogi 
gminnej nr 440127W w istniejącym 

pasie drogowym w miejscowości Bia-
łebłoto-Kurza, inwestycja będzie pole-
gać na przywróceniu nośności jezdni 
na całym odcinku drogi, poprzez wy-
mianę nawierzchni jezdni i budowę 
zjazdów. Inwestycja będzie realizowa-
na przy udziale środków z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych, przyznanych 
w ramach drugiej edycji programu, 
promesa Banku Gospodarstwa Krajo-
wego wynosi 2 975 000,00 zł.
We wtorek, 28 lutego br. Wiesław 
Przybylski - Wójt Gminy Brańszczyk 
wraz z Katarzyną Kempistą - Skarbni-
kiem Gminy podpisali umowę na re-
alizację kolejnej inwestycji na terenie 
naszej gminy. Zadanie pn.: „Wykona-
nie toalety publicznej w Brańszczy-
ku” zostanie wykonane za kwotę 399 
904,59 zł w terminie 120 dni od dnia 
podpisania umowy. Wykonawcą zo-
stała firma P.P.H.U INWEST-BUD-KOSZT 
Paweł Ulatowski z Pułtuska. Inwesty-
cja swoim zakresem obejmuje budo-
wę wolnostojącej toalety publicznej, 
trzystanowiskowej z czego jedno ze 
stanowisk przeznaczone jest dla osób 
niepełnosprawnych oraz z możliwo-
ścią przewinięcia dziecka. Budynek 

będzie zawierał również przebieralnię 
i pomieszczenie techniczne. Gmina 
Brańszczyk uzyskała na to zadanie 
dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w wysokości 190 890,00 zł.
Prace budowlane już trwają

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno-Budowlanych 
„AR-MEL” Spółka z Ograniczoną Odpo-
wiedzialnością z Rybienka Nowego. 
Przedmiotem umowy jest wykona-
nie zadania inwestycyjnego polega-
jącego na przebudowie i remoncie 
oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Trzcianka w systemie zaprojektuj i wy-
buduj wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie. Inwestycja swoim 
zakresem będzie obejmowała: wy-
konanie kompletnej wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, obsługę 
geodezyjną, wykonanie na podstawie 
projektów robót budowlanych i mon-
tażowych wraz z zagospodarowa-
niem i urządzeniem terenu, dostawę 
i montaż maszyn, urządzeń, instalacji 
i wyposażenia, przeprowadzenie wy-
maganych prób i badań oraz przy-
gotowanie dokumentów związanych 
z oddaniem wybudowanej oczysz-
czalni do użytkowania i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, wykona-
nie rozruchu oczyszczalni, przeprowa-
dzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 
wykonanie badań czynników oddzia-
ływania oczyszczalni ścieków na śro-
dowisko do odbioru końcowego i od-
bioru pogwarancyjnego. Wykonanie 
dokumentacji projektowej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę ma zostać 
zrealizowane w terminie 6 miesięcy 
od podpisania umowy, natomiast za-
kończenie zadania i uzyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie przewidziane 
jest w terminie 22 miesięcy od pod-
pisania umowy. Wstępnie oszacowa-
na przepustowość całej oczyszczalni, 
zapewniająca odbiór i oczyszczanie 
ścieków z terenu gminy powinna wy-
nosić: Qdśr = 1000 m 3 /d i Qdmax = 
1327 m 3 /d. Zadnie inwestycyjne 
dofinansowane jest z Inwestycyjne-
go Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych.  

Podpisane umów inwestycyjnych 
w gminie Brańszczyk

Gmina Brańszczyk 
rozpoczyna 
przebudowę 
oczyszczalni ścieków



»»

5facebook.com/gminaa.branszczyk

PROJEKTY INWESTYCYJNE 
W GMINIE BRAŃSZCZYK 
w roku 2023
Trwają prace projektowe budowy sieci rozdzielczej 
wodociągowej w Nowych Budach, Starych Budach, 
Tuchlinie Udrzynku i Udrzynie. 
Inwestycja ma głównie na celu wykonanie spinek umożli-
wiających zamknięcie jej w układy pierścieniowe i ,,by pas-
sy”, które zapewnią zachowanie optymalnych parametrów 
ciśnienia i wydatków, podczas rozbiorów szczytowych, 
a także rozbiorów wody w okresie letnim i zapewni nie-
zbędną ochronę p.poż. oraz zaopatrzenie w wodę do 
potrzeb bytowo-gospodarczych wszystkich odbiorców 
miejscowości oraz w ramach rozbudowy sieci zasilenie 
nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod 
budownictwo.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się budo-
wa przedmiotowego wodociągu, która ma się zakończyć 
w tym roku. Koszt inwestycji to 3.041.999,75 zł. Zadanie jest 
kontynuacją inwestycji jaką była rozbudowa stacji wodo-
ciągowej we wsi Udrzyn ze środków Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Jednocześnie w roku bieżącym firma Sanmat Usługi 
Projektowe Mateusz Koziarski zakończy prace projekto-
we kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocz-
nym wraz z przyłączami dla miej-
scowości Nowe Budy, Stare Budy 
i Tuchlin. Projekt przewiduje wybudo-
wanie ok. 12 km sieci i 340 podłączeń.
Również w miejscowości Turzyn pro-
jektowana jest kanalizacja sanitarna 
wzdłuż drogi gminnej od posesji nr 43 
do 182 i wzdłuż drogi powiatowej od 
posesji 139A w kierunku Wyszkowa. 
Termin ukończenia prac projektowych 
i uzyskania pozwolenia na budo-
wę przez firmę Usługi Inżynierskie 
k-projekt z Łomży  określony został na 
miesiąc grudzień 2023 roku.
Nadmienić należy, że ukończone 
zostały prace projektowe dla za-
dania pn.: Budowa kanalizacji sa-
nitarnej dla miejscowości Dalekie-
Tartak. Zaprojektowano 3 km sieci 
grawitacyjnej, 928 m przykanalików do 
posesji oraz kanał tłoczny do miejsco-
wości Trzcianka na długości ok 4,4 km. 
W tym roku Gmina planuje wykonanie 
inwestycji na kwotę 900 tys. zł.

Kolejną ważną inwestycją jest 
budowa magazynu na mieszankę 
solno-piaskową wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną, obsługą ko-
munikacyjną i zagospodarowaniem 
terenu na terenie nieruchomości 
- działki ew. nr 277, 278, obręb 0004 
Brańszczyk, położonej w miejsco-
wości Brańszczyk, gm. Brańszczyk w 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej. 
Budynek składa się z jednego po-
mieszczenia magazynowego, w któ-

rym magazynowana będzie mieszanka solno-piaskowa. 
Taki magazyn zapewni odpowiednie warunki przygotowa-
nia i przechowywania mieszanki solno-piaskowej podczas 
okresu zimowego i usprawni utrzymanie dróg w dobrym 
stanie. Konstrukcja budynku: żelbetowo - drewniana z da-
chem dwuspadowym. Budynek wolnostojący, parterowy, 
niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na funda-
mentach.
Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk to 
inwestycja ważna dla mieszkańców ul. Nakieł. Ulica rozpo-
czyna się od skrzyżowania z ulicą Nakieł (droga gminna nr 
440104W), a kończy się placem do zawracania. Projekto-
wana droga, pobocze oraz zjazdy publiczne i indywidualne 
wykonane będą z kruszywa łamanego, natomiast pobocze 
zjazdów z kruszywa naturalnego. Przedmiotowa inwesty-
cja usprawni komunikację pomiędzy ulicą Nakieł, a istnieją-
cymi zabudowaniami. Realizowana inwestycja obejmować 
będzie budowę drogi gminnej oraz budowę kanału tech-
nologicznego. Głównym zamierzeniem budowlanym jest 
ułatwienie i poprawa komunikacji transportu samocho-
dowego w obrębie opracowania. Realizacja tej inwestycji 
wpłynie przede wszystkim na poprawę komfortu jazdy, a 

także na poprawę warunków bezpie-
czeństwa ruchu na całym odcinku.

Świetlica wiejska w miejscowo-
ści Niemiry to inwestycja, na którą 
czekają mieszkańcy tej miejscowości. 
Zaprojektowana została na działce nr 
241 jako budynek wolnostojący, jed-
nokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z 
dachem jednospadowym, krytym bla-
chą na rąbek stojący w kolorze szarym 
lub grafitowym. Powierzchnia zabudo-
wy świetlicy wynosi 145,40 m2 , zapro-

jektowano również chodniki, dojścia 
do budynku, dojazdy do stanowisk 
postojowych, miejsce pojemników na 
odpady stałe oraz plac zabaw, który 
częściowo został wykonany i siłownię 
plenerową. Do obsługi planowanej in-
westycji zaprojektowano 7 miejsc po-
stojowych, w tym jedno dla osób nie-
pełnosprawnych. W miesiącu lutym 
bieżącego roku Gmina Brańszczyk 
złożyła wniosek o przyznanie pomo-
cy finansowej ze środków własnych 

budżetu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach programu wsparcia 
„Mazowsze dla lokalnych centrów in-
tegracyjnych 2023” z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania pn: „Budo-
wa świetlicy w miejscowości Niemiry” 
– etap I. Szacunkowa całkowita war-
tość kosztów budowy I etapu została 
określona w wysokości 436 112,70 zł 
w tym wysokość wnioskowanej po-
mocy 150 000,00 zł.

W grudniu 2022 roku Gmina Brańsz-
czyk złożyła dwa wnioski o dofi-
nansowanie zadania pn. „Budowa 
drogi gminnej w m. Trzcianka” i „Prze-
budowa drogi gminnej wewnętrz-
nej w miejscowości Udrzynek, Gmi-
na Brańszczyk” w ramach naboru: 
Dotacje z budżetu Województwa 
Mazowieckiego na zadania okre-
ślone w ustawie o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych - nabór na 
rok 2023.

Droga w Trzciance umożliwi dojazd 
do gruntów rolnych, wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa i usprawni 
komunikację z drogą powiatową. 
Warstwa wierzchnia jezdni została za-
projektowana z kruszywa łamanego o 
gr. 20 cm i dł. 146,0 mb,  zaprojekto-
wano również zjazdy indywidualne i 
kanał technologiczny.
Koncepcja drogi w centralnej części 
Udrzynka od drogi leśnej na Mękali-
ny do rzeki Tuchełka przewiduje na-
wierzchnię z kruszywa kamiennego 
na dł. 864,0 i szer. 3,5 m Przebudowa 
drogi gruntowej i wykonanie nowej 
jezdni z kruszywa umożliwi dojazd 
do gruntów rolnych ciężkiego sprzętu 
rolniczego i poprawi przejezdność w 
okresie jesienno-wiosennym.

Podpisano również umowę na wyko-
nanie projektu kolejnej bardzo ważnej 
drogi w Trzciance prowadzącej do 
DKS8. Projekt ten jest odpowiedzią 
na potrzeby szczególnie młodych 
mieszkańców. Wykonanie bowiem 
tego projektu stworzy odpowiednie 
warunki do rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego dla wielu mło-
dych ludzi pragnących osiedlić się w 
Trzciance.

Inwestycje
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8 marca to dzień, w którym uznawane są zasługi wszystkich 
kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, 
językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. 

Uczyli się, bawili i rozwijali podczas feryjnych zajęć. Przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku, 
przez trzy godziny dziennie chętne dzieci z gminy Brańszczyk uczestniczyły w zajęciach i wycieczkach 
zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Brańszczyku. 

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Ferie w Brańszczyku 2023
Dzień Kobiet 
w gminie Brańszczyk

W Brańszczyku świętowaliśmy 
ten dzień podczas koncertu 
skrzypcowego.

Wydarzenie rozpoczął Wójt gminy 
Brańszczyk - Wiesław Przybylski, który  
złożył życzenia wszystkim kobietom. 
Dodatkowo każda pani otrzymała 
niewielki prezent. Wielu pozytywnych 
emocji i przeżyć, dostarczył koncert 
muzyki rozrywkowej i klasycznej w 
wyjątkowym wykonaniu.  Na scenie 
pojawiła się artystka Kamila Malik. 
Klasyczne brzmienie skrzypiec po-

dane w formie rozrywkowej. Artyst-
ka na skrzypcach gra od siódmego 
roku życia. Jej zaangażowanie w mu-
zykę rozrywkową doprowadziło do 
stworzenia szeregu kompozycji na 
bazie klasycznych utworów z zakresu 
muzyki latynoskiej, cygańsko-orien-
talnej, popowej i rockowej, którym 
dźwięk skrzypiec dał zupełnie nowe 
brzmienie. Motywem przewodnim 
koncertu było piękno kobiecości 
z siłą charakteru. 

W pierwszym tygodniu uczestnicy 
mieli możliwość sprawdzić się w roli 
aktora – podczas zajęć teatralnych, 
zintegrować się podczas zabaw gru-
powych oraz zajrzeć do świata muzyki 
– na zajęciach muzycznych. Dodat-
kowymi atrakcjami były wycieczki - w 
środę do Zamku Królewskiego w War-
szawie i parku trampolin, a w piątek 
do Teatru Lalki i Aktora w Łomży oraz 
radia „Nadzieja”. 

Drugi tydzień zimowej przerwy to 
Ferie z Biblioteką Publiczną w Brańsz-
czyku.

Słuchaliśmy bajek i opowiadań, roz-
wijaliśmy naszą wyobraźnię, ale nie 
zabrakło też zajęć typowo rozrywkowych czy warsztatów 
plastycznych. Wzorem lat ubiegłych zajęcia odbywały się 
również w filiach bibliotecznych. Podobnie jak w przypad-
ku pierwszego tygodnia dzieci wyjechały na wycieczkę, 
tym razem do Muzeum Geologicznego w Warszawie oraz 
do kina. Podczas Ferii z Centrum Kultury i Biblioteką odbył 
się Bal Karnawałowy, podczas którego dzieci zmieniły się w 
postacie z bajek. 
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Obchody Dnia Sołtysa Porębska Kropelka 
Legionu w 2022 r.Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę. 

Sołtys to wyjątkowa osoba w każdej wsi, bowiem od jego zdolności przywódczych zależy społeczna 
aktywność mieszkańców. „Gospodarze wsi”, jak zwykliśmy ich nazywać, odgrywają bardzo ważną 
rolę w samorządzie - są przedstawicielami mieszkańców w gminie.

Podczas 8 akcji krwiodawstwa w minionym roku, zorganizowa-
nych w Porębie, Brańszczyku, Zabrodziu, Somiance, Długosiodle i 
Rząśniku krew oddało 151 osób, co daje 67,95 litrów krwi.

Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, Wójt 
Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski spotkał się z sołtysa-
mi, aby podziękować za ich pełną zaangażowania pracę. 
Włodarz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Ewą Wielgo-
laską oraz Sekretarz Gminy Beatą Wójcik złożył sołtysom ży-
czenia, dziękując za ich wkład w rozwój gminy oraz wręczył 
upominki z listem gratulacyjnym. W spotkaniu wzięli także 
udział: przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Kierow-
nik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i 
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Gra-
bowski oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w 
Ostrołęce Michał Giers. Marcin Grabowski odczytał życze-
nia dla sołtysów od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się 
uroczysty obiad, w trakcie którego goście mieli okazję do 
rozmów na temat stawianych im wyzwań oraz realizacji 
pomysłów w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji na kolejne 
lata.

Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Zabro-
dzie ,,Bractwa Zabrodzkiego’’ oraz radnej wojewódzkiej Jo-
anny Bali dalsza część obchodów Święta Sołtysa odbyła się 
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu. 
W obchodach udział wzięli wicepremier, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który podkreślił znaczenie 
sołtysów dla samorządu, a także wojewoda mazowiecki 
Sylwester Dąbrowski. Wszyscy sołtysi otrzymali od Henry-
ka Kowalczyka dyplomy z podziękowaniami za otwartość 

na potrzeby lokalnej społeczności, zaangażowanie i efek-
tywną pracę. Jako wyraz wdzięczności i uznania wręczono 
odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’ pani sołtys 
Agnieszce Ponichtera, pani sołtys Agnieszce Szczygiel-
skiej i panu sołtysowi Adamowi Błońskiemu. Niewątpliwą 
niespodzianką dla gości był występ artystów: Wojciecha 
Bardowskiego i Maggie Tunkiewicz-Zakrzewskiej w mini 
recitalu piosenki operetkowej. Na zakończenie spotkania 
wszyscy udali się na poczęstunek. I tak w miłej atmosferze 
upłynęły obchody samorządowego święta sołtysa.

Podczas tego roku udało się zre-
alizować 2 zadania publiczne a za 
pozyskane środki zakupić m.in. strój 
czerwonej kropelki, który jest nie lada 
atrakcją dla najmłodszych, kolorowan-
ki i gadżety (breloczki) dla krwiodaw-
ców. Byliśmy też obecni na imprezach 
takich jak dożynki, odpust, grzybobra-
nie a także przeprowadziliśmy poga-
dankę o krwiodawstwie w Samorzą-
dowym Przedszkolu w Brańszczyku. 
Na imprezach plenerowych, a także 
na spotkaniach informacyjnych po 
Mszach św. w Porębie i Brańszczyku 
można było się z nami spotkać, do-
wiedzieć o planowanych akcjach, jak 
i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
honorowego krwiodawstwa.

Podczas akcji krwiodawstwa za 
każdym razem obok ambulansu był 
ustawiony namiot pod którym czekał 
obfity „poczęstunek dla krwiodaw-
ców”.  Dzięki temu, że w akcje udało 
się zaangażować  tak wiele podmio-
tów (w minionym roku było ich w 
sumie aż 45), akcje były bogate i były 
miłym zaskoczeniem dla honorowych 
dawców krwi. Nas cieszy fakt, że aż 
214 osób odpowiedziało aktywnie na 
apel i ogłoszenie o akcjach; stawili się 
przed ambulansem i chcieli podzie-
lić się cząstką siebie. Z różnych przy-
czyn nie każdy mógł to zrobić. Udało 
się to 71% (w porównaniu do akcji 
przeprowadzonych w 2021 r. mamy 
tutaj wzrost o 5 %) osób zgłoszonych 
do ambulansu. Wierzymy, że świa-
domość społeczeństwa będzie rosła 
wśród osób zgłaszających się do od-
dania krwi i ten odsetek będzie w tym 
roku jeszcze większy. 

W mobilne akcje krwiodawstwa w 
Gminie Brańszczyk w 2022 r. zaanga-
żowały się następujące podmioty:

Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela •	
w Brańszczyku,
Parafia pw. św. Barbary w Porębie,•	
Starostwo Powiatowe •	
w Wyszkowie,
Gmina Brańszczyk,•	

OSP w Brańszczyku,•	
OSP w Porębie,•	
OSP w Tuchlinie, •	
Regionalne Centrum Krwiodaw-•	
stwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie,
Piekarnia Wawie z Brańszczyka, •	
Piekarnia S. i A. Ponichtera •	
Białebłoto, 
Cukiernia Piekarnia Jacek •	
Romanowski,
Koło Gospodyń Wiejskich •	
w Brańszczyku,
Koło Gospodyń Wiejskich •	
w Knurowcu,
Koło Gospodyń Wiejskich •	
„Porębianki”,
Koło Gospodyń Wiejskich •	
„Kolorowe Babeczki”,
Koło Gospodyń Wiejskich •	
„Turzyniacy”,
Koło Gospodyń Wiejskich •	
„Nadbużanki” ,
Koło Gospodyń Wiejskich •	
„Sami Swoi”,
Gminne Centrum Kultury Sportu •	
i Turystyki w Brańszczyku,
Sławomir Kraszewski Sklep •	
Spożywczy LOBO w Brańszczyku, 
Lokalna Grupa Działania „Równina •	
Wołomińska”
Pizzeria Wilczy Smak •	
w Brańszczyku,
Nowy Wyszkowiak,•	
Wyszkowiak,•	
Tuba Wyszkowa.•	
Wszystkim i każdemu z osoba ser-

decznie dziękujemy za zaangażowa-
nie w promocję Honorowego Krwio-
dawstwa w powiecie wyszkowskim. 
Mamy nadzieję, że w rozpoczętym 
2023 r. uda nam się wspólnie jeszcze 
więcej.

Paweł Bralewski
Koordynator Oddziału Klubu 

HDK Legion 
Porębska Kropelka Legionu



Zostało zrealizowane w ramach projektu 
pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej 
w subregionie ostrołęckim – IWES 4” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Spotkanie organizowane było dla przed-
stawicielek i przedstawicieli kół gospodyń 
wiejskich i organizacji pozarządowych zainte-
resowanych współpracą na rzecz rozwoju lo-
kalnej społeczności. Omówione zostały zasady 
tworzenia projektów społecznych zgodnych 
z logiką projektową, elementy składowe pro-
jektu, formularz wniosku na otwarty konkurs 
ofert dla organizacji ogłaszany przez organy 
administracji publicznej, a także przegląd aktu-

alnych konkursów dotacyjnych dla organizacji. 
W Gminie Brańszczyk ogłoszonych jest w chwi-
li obecnej 5 otwartych konkursów ofert na re-
alizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu: 
ratownictwa i ochrony ludności; działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społecz-
ności lokalnych; wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej, kultury, sztuki; ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
ochrony i promocji zdrowia. Zapraszamy do 
składania ofert. Termin mija 16 lutego 2023 r. 
Szczegółowe informacje w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Brańszczyk.

Młodzież – nasza chluba
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100. i 104. urodziny mieszkanek 
gminy Brańszczyk

Seminarium pn. „Tworzenie
projektów społecznych”

107. urodziny 
mieszkanki Gminy 
Brańszczyk31 stycznia 1919 r. w Trzciance urodziła się Pani Czesława Sarnacka, która w tym roku obchodzi 

104. urodziny.

Pani Aleksandra Wodzyńska to najstarsza mieszkanka Gminy 
Brańszczyk. 25 lutego  w otoczeniu rodziny, współmieszkańców i 
pracowników Domu Emeryta obchodziła 107. urodziny. 

W środę, 1 lutego 2023 r., w sali OSP w Brańszczyku z inicjatywy wójta gminy Brańszczyk Wiesła-
wa Przybylskiego odbyło się seminarium pn. „Tworzenie projektów społecznych”, prowadzone przez 
Pana Łukasza Wachowskiego z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w 
Ostrołęce. 

W dniu urodzin Jubilatkę odwie-
dzili przedstawiciele władz gminnych: 
wójt - Wiesław Przybylski oraz kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego- Iwona 
Bralewska, składając życzenia zdrowia 
i 200 lat życia. Jubilatka mieszka w 
domu rodzinnym z córką. Otoczona 
opieką pełną miłości i życzliwości, 
wiedzie spokojne życie. Nadal jest 
duszą towarzystwa i chętnie przyjęła 
dzisiejszych gości, opowiadając im 
wiele historii z przeszłości, zarówno 
tej bardziej osobistej, jak i dotyczącej 
losów całego kraju.

W piątek, 10 lutego br. Pani Apolo-
nia Maciejewska z Brańszczyka świę-
towała setne urodziny. Z tej okazji 
Szanowną Jubilatkę odwiedzili: przed-
stawiciele Delegatury MUW w Ostro-
łęce oraz KRUS, wójt Wiesław Przy-
bylski oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego- Iwona Bralewska. W imie-

niu własnym, władz samorządowych, 
pracowników urzędu i mieszkańców 
Gminy Brańszczyk złożył Pani Apolo-
nii gratulacje i życzenia kolejnych lat 
w zdrowiu, spokoju i radości w gronie 
najbliższych. Pani Apolonia cieszy się 
dobrym zdrowiem i samopoczuciem. 

Na co dzień otoczona jest troskliwą 
opieką córki, syna i pozostałej bliskiej 
rodziny. Dziękując za życzenia zapro-
siła wszystkich na tort i lampkę szam-
pana.

Szanowna Jubilatka to niezwykle 
sympatyczna, otwarta i komunika-

tywna osoba, podchodząca do życia z 
wielką radością i optymizmem. Pogo-
dą ducha, uśmiechem, pozytywnym 
podejściem do ludzi zaraża wszyst-
kich wokół siebie. 

Uroczystość urodzin rozpoczęła 
się Mszą Św. jubileuszową w kapli-
cy Domu Emeryta w Brańszczyku - 
Centrum Księdza Orione. Gratulacje, 
życzenia i bukiet kwiatów w imieniu 
władz samorządowych, pracowni-
ków urzędu oraz mieszkańców gminy 
złożył jubilatce wójt gminy Brańsz-
czyk- Wiesław Przybylski.  Do życzeń 
dołączyli się kierownik USC - Iwona 
Bralewska, sekretarz gminy - Beata 
Wójcik oraz wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Adam Błoński.


