
 

NASZYM KANDYDATEM  

NA STANOWISKO BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK JEST 

 DANIEL ANTONI BAŃKOWSKI. 

 

  

Uważamy, że jest to właściwy kandydat na to stanowisko. 

 Niemal od urodzenia Daniel Bańkowski jest Brańszczaninem. W roku bieżącym 

ukończył 54 lata. Jest absolwentem SGGW w Warszawie, gdzie studiując na Wydziale 

Leśnym uzyskał tytuł mgr inż. leśnictwa. Posiada ogromne doświadczenie wyniesione z 

pracy w Nadleśnictwie Rudka, gdzie w okresie 13 lat pełnił szereg funkcji z kierowniczymi 

włącznie oraz z pracy w Urzędzie Miasta Brańsk, będąc przez okres 12 lat - trzy kolejne 

kadencje Burmistrzem Brańska, a wcześniej w latach 1994-1998 miał zaszczyt być 

Przewodniczącym Rady Miasta Brańsk.  

 Jego wiedza, rozległe znajomości w gronie burmistrzów i wójtów województwa 

Podlaskiego, wieloletnie kontakty z ludźmi świata polityki krajowej są gwarantem Jego 

skutecznego działania na rzecz rozwoju i pomyślności Brańska. 

 Niezaprzeczalne są Jego osiągnięcia z okresu burmistrzowania Brańskiem. 

Wspomnieć należy spośród wielu kilka przykładów: hala sportowa przy Zespole Szkół, 

kilometry wybudowanej kanalizacji i wodociągów, dróg, ulic, chodników, wiele 

przedsięwzięć podnoszących funkcjonalność miasta, przykładem rondo w centrum miasta, 

modernizacja drogi krajowej (ul. Armii Krajowej) i most nad rzeką Nurzec. Angażowanie się 

w różnego rodzaju inicjatywy  wielu środowisk: szkolnych, kulturalnych, młodzieży, 

przedsiębiorców, kombatantów. Umiejętność współpracy z przedstawicielami władz różnych 

szczebli, różnych instytucji oraz przedsiębiorcami. 

 Jego zaangażowanie w wykonywanie powierzanych mu zadań, kultura osobista, 

empatia, stawianie czoła problemom przedkładanym przez mieszkańców, kontaktowość i 

dyspozycyjność są nielicznymi cechami którymi jest obdarzony, a które przekonują, że to 

właściwy człowiek na właściwe miejsce. 

 Jego motto odzwierciedla następująca myśl: 

 

 

 

NIE BĘDĘ SIĘ CHOWAŁ ZA PLECAMI URZĘDNIKÓW… JESTEM JEDNYM Z WAS 

 

 

 

 



Drodzy Państwo! 

 

 Co cztery lata stajemy w obliczu wyborów. Jest to przywilej, który nam wszystkim pozwala na 

decydowanie o tym kto w naszym imieniu w okresie najbliższych czterech lat będzie zarządzał naszym 

wspólnym dobrem i majątkiem, kto będzie podejmował starania o podnoszenie standardów życia i jego 

poziomu przez najbliższe cztery lata. Osoby i grupy osób zabiegające o ten przywilej wynikający z mandatu 

zaufania jakim Państwo będziecie obdarzać w dniu 16 listopada, będą w najbliższych dniach prześcigać się 

w rożnych deklaracjach i obietnicach. I szczerze mówiąc wszyscy z nas, kandydatów do Rady Miasta i na 

stanowisko Burmistrza Brańska będziemy mówili o podobnych planach i zamierzeniach.  

 Dziś nasz Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Brańskiej, jego kandydaci do Rady Miasta oraz nasz 

kandydat na Burmistrza Daniel Antoni Bańkowski chcemy zaproponować a właściwie zadeklarować, że 

Naszym Najważniejszym Celem jest Człowiek. Nie jako środek do osiągnięcia celu, ale jako Sam Cel. Nie 

można pisać czy mówić o różnych zadaniach pomijając PODMIOT, czyli każdego Państwa z osobna. I stąd 

nasza deklaracja że za każdą podejmowaną decyzją będziemy widzieć każdego Mieszkańca Brańska a nie 

tylko liczby, cyfry, kilometry czy metry dróg, kanalizacji, wodociągów…. 

 Przedstawiamy Państwu program ambitny, ale konkretny i realny, wymagający jednak od nas 

wszystkich ogromnego zaangażowania, świadomości i determinacji. Pragniemy, aby w jego realizacji 

dominowała zasada, iż największym dobrem jest Człowiek i Rodzina. Deklarujemy wolę współpracy z 

każdym, komu zależy na poprawie  jakości życia w Brańsku. 

 

 

I. ZBIORNIK RETENCYJNY 

 

 Mimo upływu czterech lat, budowa zbiornika retencyjnego pozostaje nadal najważniejszym 

zadaniem zbliżającej się kadencji. Do 2011 roku, czyli do początku mijającej kadencji miasto dysponowało 

84% gruntów niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia. W ciągu ostatnich czterech lat rządów 

obecnego burmistrza udało się wykupić zaledwie 2,37 ha, co stanowi 16%. Na dzień dzisiejszy realizacja tej  

inwestycji jest oczywista. W chwili obecnej należałoby zaplanować sposób zagospodarowania przestrzeni 

wokół zbiornika: drogi dojazdowe, boisko, siłownia, plac zabaw, ścieżki rowerowe oraz regulację koryta 

rzeki. 

 

 

II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

  

W tym zakresie proponujemy:   

 

1. Dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w mieście. Budowa jej umożliwi przyłączenie do miejskiej 

oczyszczalni ścieków posesji przy ulicach Armii Krajowej oraz Kościuszki i Mickiewicza za ulicą 

Armii Krajowej. 

2. Budowa nawierzchni ulic oraz chodników z towarzyszącą infrastrukturą w ulicach: Sportowa, 

Kopernika, Jagiellończyka, Ściegiennego. 

3. Dużym zaniedbaniem ostatnich władz miasta było zaniechanie modernizacji  hydroforni miejskiej. 

Wszyscy  doświadczamy odkręcając krany w swoich mieszkaniach, że dużo do życzenia pozostawia 

nie tylko jakość wody, ale także ciśnienie pod jakim wpływa ona do naszych domów i mieszkań, tym 

bardziej że wysokość opłat  w ciągu ostatnich lat była rokrocznie podnoszona.  Dlatego priorytetem 

będzie zmiana tego stanu rzeczy i przystąpienie do całkowitej modernizacji brańskiej hydroforni oraz 

zrewidowanie wysokości opłat za wodę i ścieki. 

4. Poprawa jakości dróg transportu rolniczego oraz współpraca z władzami Międzygminnej Spółki 

Wodnej, celem podniesienia efektywności działań w  zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych. 

5. Skuteczne działania w kierunku poprawy stanu nawierzchni dróg wojewódzkich (ul Sienkiewicza) 

oraz powiatowych (droga w kierunku Załuskich Kościelnych, droga do Poletył i do Pietraszk).  

6. Modernizacja placu targowicy. Pomimo istniejącej możliwości pozyskania środków unijnych na ten 

cel w ramach dostępnego programu unijnego ”Mój Rynek” oraz wniosków grupy radnych, obecne 

władze nie przystąpiły do tego przedsięwzięcia. My chcemy się tym zająć i o ile takie możliwości się 



pojawią w najbliższym okresie perspektywy finansowej wykorzystamy je, aby ten obszar miasta 

zdobył właściwy wygląd i funkcjonalność.  

7. Kontynuacja prac związanych z udostępnieniem szerokopasmowego Internetu. 

8. Działania zmierzające do całonocnego oświetlenia Brańska, poprzez sukcesywną wymianę lamp 

ulicznych na energooszczędne LED-y.  

9. Kontynuacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu. 

10. Renowacja elewacji bloków i budynków komunalnych w centrum miasta. 

11. Współpraca i pomoc w zagospodarowaniu terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie budowy dróg 

i alejek wewnętrznych, placu zabaw dla dzieci, wprowadzania zieleni itp.  

12. Deklarujemy dobrą współpracę oraz zrozumienie potrzeb i problemów Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Rynek. 

 

 

III. AKTYWNE I SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z ZEWNĄTRZ 

 

          Mówiąc o zadaniach z zakresu infrastruktury, czy z jakiejkolwiek dziedziny nie można zapomnieć o 

źródłach ich finansowania. Naszym zdaniem finansowanie zadań szczególnie z infrastruktury drogowej 

ograniczając się do środków własnych bez pozyskania zewnętrznych, bądź unijnych źródeł finansowania 

jest niewłaściwe. Dlatego deklarujemy, że będziemy unikać takich sytuacji w przyszłości dbając przede 

wszystkim o:  

 

1. Racjonalną politykę budżetowo-finansową Miasta. 

2. Skuteczne przygotowanie programów i projektów unijnych a w ramach tych działań efektywne 

pozyskiwanie środków finansowych wspierających realizowane przedsięwzięcia. 

3. Skuteczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego wyższego szczebla, której celem 

będzie pozyskiwanie aprobaty i wsparcia dla przedsięwzięć realizowanych na terenie Brańska. 

 

IV. KULTURA SPORT I REKREACJA 

 

1. Z dużym żalem i zdziwieniem część mieszkańców Brańska przyjęła informację o rezygnacji w roku 

2011 przez obecnego Burmistrza ze skorzystania z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, a tym 

samym budowy  przy naszej szkole zespołu boisk o bardzo wysokim standardzie. Nadmienić należy, 

że w roku 2010 Brańsk uzyskał wstępną akceptację przyjęcia do ww. programu. Jak pokazuje 

doświadczenie sąsiednich gmin, które skorzystały z tej oferty, pozyskały one obiekty sportowe na 

bardzo wysokim poziomie, czego w naszej ocenie na dzień dzisiejszy brak naszej szkole. Dlatego też 

podejmiemy starania w kierunku uzyskania środków zewnętrznych i wybudowania kompleksu o takim 

samym standardzie. 

2. Proponujemy budowę placów zabaw dla najmłodszych. Jeden przy ,,Klubie Rolnika” na ulicy 

Binduga, drugi w okolicy Spółdzielni Mieszkaniowej. 

3. W pierwotnym zamyśle władz miasta przed rokiem 2011 była koncepcja, która przewidywała wraz z 

modernizacją parku w centrum Brańska, przygotowanie także miejsca do zabaw i wypoczynku dla 

dzieci w sąsiedztwie wspomnianego parku. Pomysł nie znalazł uznania obecnych władz i plac zabaw 

dla dzieci zamiast większości, służy jedynie dzieciom uczęszczającym do przedszkola. Dlatego też 

przystąpimy do modernizacji wspomnianego placu zabaw w takim stopniu aby mógł on służyć 

większej grupie dzieci, a szczególnie w okresie wakacyjnym poprzez rozbudowę i dostosowanie do 

takich potrzeb. 

4. Pod koniec kadencji 2006-2010 dużym wysiłkiem finansowym, bo za kwotę 365 tys. zł został 

wyremontowany budynek „Klubu Rolnika”. Niestety przez ostatnie cztery lata nie znaleziono sposobu 

na wykorzystanie tego obiektu. Deklarujemy, że wspólnie z mieszkańcami Komitetu Osiedlowego 

poszukamy sposobu na funkcjonowanie i wykorzystanie całego budynku „Klubu Rolnika”. 

5. Wspólnie z sąsiednimi gminami wyznaczenie tras rowerowych. Celem jest rozwój w szerszym 

zakresie turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku. 

6. Dalsza współpraca i wspieranie istniejących form angażujących dzieci i młodzież takich jak; Ludowy 

Zespół Pieśni i Tańca ,,Skowronki”, Orkiestra OSP, Uczniowski Klub Sportowy ,,Pionier”, Harcerze. 



7. Kontynuacja współpracy z Klubem Seniora oraz zaproponowanie innych form integracji dorosłych i 

starszych mieszkańców Brańska. 

8. Dbałość o historyczny wizerunek miasta. Pomimo wielu zapewnień przed czterema latami składanych 

przez osoby które miały realny wpływ na wszystko co działo się w Brańsku, w sprawie choćby 

„zamczyska” nic nie zrobiono, podobnie jak z wieloma innymi zapewnieniami. Deklarujemy więc 

dziś, że podejmiemy wiele choćby prostych działań, którymi zadbamy o miejsca mające znaczenie 

historyczne dla naszego miasta. 

9. Deklarujemy szeroką konsultację z mieszkańcami, szczególnie młodzieżą, dotyczącą imprez w 

Brańsku, takich jak Dni Brańska, czy inne.   

10. Uhonorowanie ,,Żołnierzy Wyklętych” poprzez nazwanie ich imieniem ronda na ulicy Armii 

Krajowej. 

11. Zlecenie opracowania monografii- studium historycznego miasta. 

 

 

V. OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA 

 

  Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w 

stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna 

wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie 

trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i 

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W ramach szeroko rozumianej pomocy proponujemy państwu: 

 

1. Rozszerzenie uprawnień Karty Dużej Rodziny poprzez wprowadzenie szeregu ulg np. w opłatach za 

śmieci, dofinansowanie obiadów szkolnych, podręczników, jak również podjęcie rozmów z firmami 

działającymi w Brańsku o honorowanie Karty. 

2. Podjęcie działań w celu rozwiązania problemów mieszkań komunalnych w ramach możliwości 

wynikających z partnerstwa publiczno-prywatnego. 

3. Zaproponujemy również pomoc w finansowaniu mieszkań osobom o niskiej zdolności kredytowej. 

4. Podejmiemy działania zwiększające liczbę miejsc w przedszkolu. 

 

 

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

 Szkoła jest najważniejszym elementem w systemie wychowania dzieci i młodzieży. Brańska szkoła 

ma szczególne znaczenie dla naszego miasta, gdyż daje szansę na edukację na każdym poziomie do 

świadectwa dojrzałości włącznie. Jest to niezmiernie ważne choćby z powodu zmniejszenia kosztów 

kształcenia naszych dzieci. Liceum Ogólnokształcące to nasz priorytet. Dlatego też staraniem naszym 

będzie: 

 

1. Podnoszenie poziomu wyposażenia i warunków nauczania poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i 

pomocy dydaktycznych. 

2. Zaangażowanie kierownictwa placówek oświatowych w realizację programów (projektów), które 

wzbogacają ofertę edukacyjną. 

3. Wypracowanie szerokiej oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej. 

4. Pozyskanie środków unijnych na doposażenie oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów. 

5. Zwiększenie wsparcia i nagradzania młodzieży za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i 

kulturalne – stypendia. 

 

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

        Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz niski stopień przestępczości są jednym z 

czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności miasta. Nierzadko poziom bezpieczeństwa w danym 

mieście jest brany pod uwagę przez potencjalnych inwestorów. Podstawowym organem państwa 



powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. Ustawa o samorządzie 

gminnym wskazuje, że jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby społeczności, 

jaką jest porządek publiczny,  w związku z tym deklarujemy z naszej strony: 

 

1. Współpracę z Policją i Państwową Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym w zakresie 

zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. 

2. Posiadamy duże doświadczenie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, której roli nigdy 

nie można przecenić, więc chcemy zapewnić, że będziemy wrażliwi na każda potrzebę tej formacji. 

3. Rozbudowa sieci monitoringu. 

4. Działania na wielu płaszczyznach w kierunku likwidacji zagrożeń cywilizacyjnych: narkotyki, 

używki, dopalacze. 

 

 

VIII. SAMORZĄD OBYWATELSKI 

 

        Czy mieszkańcy sami mogą decydować o wydatkach z budżetu miasta? Oczywiście Wbrew pozorom, 

aby wprowadzić tego typu nowość nie potrzeba nowego prawa. Wystarczy jedynie dobra wola burmistrza i 

rady miasta. Od strony formalnej wygląda to tak, że przeprowadzane są konsultacje w sprawie wydatków z 

budżetu miasta, z jedną, istotną różnicą w stosunku do zwykłych konsultacji burmistrz i rada miasta 

deklarują, że projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane. Wszystko opiera się zatem na 

wzajemnym zaufaniu pomiędzy mieszkańcami a ich przedstawicielami (co jest zresztą cenne samo w sobie). 

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko wybierać najlepsze projekty, ale także 

zgłaszać ich propozycje. Takie propozycje wypracowuje się na spotkaniach mieszkańców na przestrzeni 

nawet kilku miesięcy, a pod koniec roku poddaje się je pod głosowanie, dlatego chcielibyśmy zaproponować 

mieszkańcom Brańska, aby sami mogli zadecydować np. o tym jak zagospodarować teren wokół przyszłego 

zalewu, ponadto proponujemy: 

 

1. Wprowadzenie do statutu miasta przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie 

projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Rady Miejskiej. 

2. Publikowanie danych o udzielonych ulgach i umorzeniach. 

3. Publikowanie wyników głosowań, treści uchwał (z wyjaśnieniem), umów dot. środków publicznych, 

listy obecności radnych (na komisjach i sesjach). 

4. Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego, pomiędzy Radnymi i Burmistrzem z 

mieszkańcami. 

5. Wprowadzenie nowoczesnych standardów zarządzania i obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim. 

6. Działania zmierzające do tego aby mieszkańcy bez stresu mogli przychodzić do urzędu w swoich 

sprawach. 

 

IX. WSPÓŁPRACA Z BRAŃSKIMI PRZĘDSIĘBIORCAMI I INSTYTUCJAMI 

 

 Uważamy że, podstawą skutecznego działania jest zaufanie, a zdobyć je można jedynie przez 

właściwą współpracę. Najbardziej istotnym środowiskiem jest środowisko przedsiębiorców, którzy swoimi 

działaniami podnoszą nie tylko standard życia mieszkańców, przez tworzenie i utrzymywanie licznych 

miejsc pracy, ale także stymulują rozwój miasta i całej wspólnoty gminnej. Chcemy zadeklarować gotowość 

współpracy na każdej płaszczyźnie. Będziemy otwarci na każdą uwagę i wniosek. 

 

X. WSPÓŁPRACA Z SĄSIEDNIMI SAMORZĄDAMI  

 

 Nawiążemy współpracę z sąsiednimi gminami: gminą Brańsk, Rudka. Celem jaki chcemy dzięki 

temu osiągnąć są: widzenie potrzeb naszego mikroregionu w zakresie wspólnej promocji i organizacji 

imprez dla naszych mieszkańców, unikanie dublowania się lokalnych inicjatyw kulturalnych typu Dni 

Brańska, Festynu Rodzinnego co pozwoli na zwiększenie dostępności oferty imprez na naszym wspólnym 

obszarze. Wspólne przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i edukacji.  

 

 



 Drodzy Państwo, możecie zaufać nam i naszemu kandydatowi na Burmistrza Danielowi Antoniemu 

Bańkowskiemu, bo fakt, że obecny  Burmistrz w dużej części zrealizował plan swojego kontrkandydata z 

przed czterech lat, nie realizując swojego, świadczy o doświadczeniu i właściwym planowaniu zadań przez 

naszego kandydata na Burmistrza. Dzisiejsze  zasługi i dokonania są w znacznej części efektem pracy 

byłego Burmistrza Daniela Antoniego Bańkowskiego, a obecnie naszego kandydata na to stanowisko na 

zbliżającą się kadencję.  
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