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Święta Bożego Narodzenia to czas radości,
refleksji i rodzinnego ciepła,
dlatego proszę przyjąć
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, spełnienia planów osobistych i zawodowych.
Niech miły nastrój tych pięknych, zimowych świąt
przyniesie wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Brok
wiele spokoju oraz pomyślności w 2017 Roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Broku

Burmistrz Gminy Brok

Sylwester Runo

Marek Młyński

Brok, grudzień 2016 r.

Brokowiak

Szanowni Mieszkańcy!
To już szósta edycja naszego
lokalnego biuletynu Brokowiak. Cykliczność wydawania tej gazety, umożliwia
mi przedstawienie Państwu planów, zamierzeń oraz realizacji inwestycji mających na celu podniesienie jakości życia
naszych mieszkańców. Fundusze unijne
na lata 2014-2020 przyznano z dużym
opóźnieniem. Nie określono też ściśle
zadań, na jakie cele będą one przyznawane. Pomimo tego Gmina Brok posiada niezbędną dokumentację do aplikowania o fundusze unijne na realizację
wielu inwestycji. O szczegółowych projektach dowiecie się Państwo z artykułu
o planowanych inwestycjach.
Dużym sukcesem dla naszej
Gminy jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po wielu latach
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intensywnych prac i starań stworzyliśmy dokument, który jest tak ważny dla
rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
działalności gospodarczej, inwestycji,
drobnego przemysłu i usług w naszej
gminie.
Kolejnym strategicznym zadaniem jest dla mnie poprawa stanu dróg
w Broku. Jak już informowałem Państwa, są to bardzo kosztowne, wielomilionowe inwestycje, nie do udźwignięcia
tylko przez budżet gminy. Dla przykładu podam Państwu wartość kosztorysu
inwestorskiego budowy ulic Narutowicza i Pułtuskiej wraz z częścią pl. Szkolnego. Kwota ta opiewa na 2.571.725,84
zł. Po wielu analizach i przemyśleniach
chcemy zrealizować tę trudną i bardzo
kosztowną inwestycję.
Kolejnym wyzwaniem jest budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w Kaczkowie Starym i Nowym.
Na to zadanie złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Przewidywany remont świetlic wiejskich, dofinansowany zostanie także
w wysokości 80% kosztów.
Mając na względzie zwiększenie
oszczędności w wydatkach budżetowych w roku 2017 zostanie zmodernizowana kotłownia w budynku ZPPO
w Broku. Stare nieekonomiczne piece
olejowe wymienione zostaną na nowe
energooszczędne kotły na biomasę. Na
to zadanie również otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% kosztów
inwestycji. W trosce o stan powietrza

Gmina realizuje również projekt dofinansowania wymiany starych pieców
węglowych na piece nowe ekologiczne.
Wysokość możliwego na ten cel pozyskania dofinansowania dla każdego
mieszkańca to kwota do 5 tys. zł.
Drodzy Mieszkańcy!
Plany, zadania i inwestycje mogą być
realizowane przy wsparciu i akceptacji
Rady Gminy. A ta, szczególnie zabiega
o dobro wszystkich mieszkańców. Radni myślą o całej Gminie. Wspierają mnie
w moich zamierzeniach i działaniach.
Rozumieją problemy i trudności, którym
wspólnie musimy stawić czoła. Sołtysi
z należytym zaangażowaniem i troską informują o problemach w poszczególnych
sołectwach. Jakość obsługi mieszkańca
w naszym Urzędzie ciągle wzrasta. Sprawy i problemy interesantów staramy się
rozwiązywać bez zbędnej zwłoki. Praca
na rzecz i dla dobra mieszkańców jest
moim wielkim wyzwaniem. Ze szczególną starannością i zaangażowaniem
podchodzę do każdego zadania dotyczącego naszych mieszkańców i ich problemów.

Z wyrazami szacunku
					
Burmistrz Miasta i Gminy Brok
			
Marek Młyński

Brok na wysokim 27 miejscu w Polsce i 4 miejscu w województwie
mazowieckim w Rankingu „Wspólnoty”
Pismo samorządu terytorialnego
„Wspólnota” opublikowało coroczny ogólnopolski ranking dotyczący wydatków
inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków
i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.
Brok zajął znakomitą pozycję
w rankingu w kategorii „miasta inne”,
które najwięcej zainwestowały w infrastrukturę techniczną. Na 582 miasta w tej
kategorii Brok uplasował się na bardzo
wysokim 27 miejscu.
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Samorządy sklasyfikowano pod
względem wydatków inwestycyjnych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Podzielono je na kategorie: województwa
i miasta wojewódzkie, miasta na prawach
powiatu, powiaty, miasta powiatowe,
miasta inne i gminy wiejskie. Zestawienie opracowano na podstawie danych
z lat 2013-2015.
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Inwestycje gminne
Inwestycje planowane w roku
2017 przez Gminę Brok

W roku 2016 Gmina Brok skoncentrowała swoje działania na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do występowania o fundusze na realizację szeregu
inwestycji, wykonaniu dokumentacji projektowej i składaniu wniosków o dotacje.
Pomimo, że obecna perspektywa finansowa środków unijnych obowiązuje na lata
2014-2020, dopiero w tym roku zostały
ogłoszone pierwsze konkursy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego.
W związku z możliwościami pozyskania dotacji unijnych, Gmina złożyła
wnioski o dofinansowanie na modernizację budynków użyteczności publicznej,
remont wielofunkcyjnego budynku przy
ul. Pułtuskiej w Broku, budowę Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów, przebudowę ul. G. Narutowicza, budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W dniu 18 listopada 2016 r.
ogłoszone zostały listy rankingowe dla
projektów z zakresu termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej w ramach naboru wniosków do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020. Na 64 projekty, które zostały zakwalifikowane do
dofinansowania, nasz wniosek zajął 38
miejsce. W konkursie złożono 232 wnioski. W ramach projektu planowana jest
termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych
w Broku oraz remont świetlic wiejskich
we wsi Bojany, Laskowizna i przy ul. Czuraj w Broku. Celem głównym projektu
jest wzrost oszczędności energii w budynkach poprzez ich docieplenie i modernizację. Prace budowlane obejmować będą:
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg
i stropów oraz modernizację kotłowni
w budynku szkoły - wymiana pieca olejowego na piece opalane biomasą. W świetlicach natomiast zostaną zamontowane
pompy ciepła typu powietrze-powietrze.
Planowany koszt inwestycji wynosi
2 400 000 zł. Wysokość dofinansowania
wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych
tj. ok. 1 763 000 zł.

Remont wielofunkcyjnego
budynku przy ul. Pułtuskiej

W maju został również złożony wniosek o dofinansowanie remontu wielofunkcyjnego budynku przy
ul. Pułtuskiej w Broku, w celu rozszerzenia działalności kulturalnej w naszej gminie. W zakresie inwestycji planowane jest
dokończenie remontu sali widowiskowej
wraz ze sceną oraz zapleczem (sanitariaty, korytarz, szatnia), wyposażenie sali
w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy,
multimedialny, wystawienniczy i meble.
Dodatkowym elementem projektu będzie
dygitalizacja dziedzictwa kulturowego
gminy Brok w formie historycznych zdjęć,
które znajdują się w posiadaniu gminy
oraz mieszkańców, zabytków ruchomych
w posiadaniu tutejszej Parafii oraz zdjęć
panoramicznych zabytkowych obiektów
na terenie gminy. Cały zbiór dziedzictwa
zostanie udostępniony bezpłatnie w formie cyfrowej dla mieszkańców i osób interesujących się historią naszego regionu.
Planowana wartość całego projektu wynosi 340 000 zł, z czego dofinansowanie
wyniesie 70% kosztów. Obecnie wniosek
został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i przeszedł do drugiego
etapu - oceny merytorycznej.

Kolektory słoneczne
i fotowoltaika

W październiku ukończone zostały prace nad dokumentacją aplikacyjną
projektu pn. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Brok. W ramach projektu planuje się wykonanie 57
instalacji fotowoltaicznych i 63 instalacji
solarnych w budynkach mieszkalnych na
terenie gminy Brok oraz 3 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności
publicznej. Przedsięwzięcie ma na celu
poprawę efektywności energetycznej. Złożony przez Gminę wniosek jest w trakcie
oceny przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, przeszedł
pozytywnie ocenę formalną, czekamy na
wyniki rozstrzygnięcia konkursu.

Budowa Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

W dniu 28 września 2016 r.
otrzymaliśmy informację, iż Gminie Brok
zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 390 000 zł w ramach środków
unijnych na budowę Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
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munalnych w Broku. Zgodnie z nowymi
zasadami gospodarki odpadami, każda
gmina powinna posiadać ogólnodostępny punkt zbierania odpadów selektywnych, w którym bezpłatnie mieszkańcy
będą mogli pozostawić wyselekcjonowane
odpady.
Punkt zostanie wybudowany do połowy
2018 r.

Przebudowa ul. Narutowicza I etap

We wrześniu został również złożony wniosek o przyznanie środków na
I etap przebudowy ul. Narutowicza
w Broku ze środków Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wstępną ocenę pozytywnie przeszło 87
wniosków, odrzuconych zostało 73 wnioski. Obecnie znajdujemy się na wstępnej
liście rankingowej. Wyniki naboru będą
znane na początku roku, ze względu na
ograniczony budżet Programu nie wszystkie Gminy otrzymają dofinansowanie.

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie
Gminy Brok

2 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie został złożony wniosek
o dotację w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
budowę stacji uzdatniania wody i pierwszego etapu budowy wodociągu w Kaczkowie Starym oraz kanalizacji sanitarnej
na ul. Spokojnej w Broku. Koszt całkowity projektu wyniesie 3 853 058,00 zł, dofinansowanie będzie stanowiło 63,63 %
kosztów kwalifikowanych tj. 1 993 252,00
zł. Realizacja zadania planowana jest na
lata 2017-2018.
W roku 2016 wykonana została
dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w mieście Brok: w ul.
Spokojnej, ul. Rybackiej i ul. T. Kościuszki.
Na ukończeniu jest duży projekt budowy
sieci kanalizacyjnej w zachodniej części
miasta tj. na osiedlu Ludwinowo, ul. Tartacznej i ul. Żurawieniec w Broku, obecnie
prowadzone są procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W roku bieżącym rozpoczęto
również prace projektowe nad budową
sieci wodociągowej w ul. Ostrowski Gościniec w Broku oraz w miejscowości Bojany.
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Usuwanie azbestu
z dofinansowaniem z gminy
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Modernizacja kotłowni

W roku 2016 Gmina Brok otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację
zadania w ramach programu „Poprawa
jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację
kotłowni” w kwocie 25.000,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł na
jednego Beneficjenta, związanych z zakupem kotła otrzymało pięciu mieszkańców
					naszej Gminy. Modernizacja indywidu					alnych źródeł ciepła polegała na wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. W przypadku
naszych mieszkańców stare, wysłużone
i często w złym stanie technicznym piece
zastąpiono nowymi kotłami opalanymi
W roku 2016 Gmina Brok po biomasą w ilości czterech sztuk oraz jedraz kolejny otrzymała dofinansowanie nym piecem gazowym. W związku z zaz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony interesowaniem ze strony mieszkańców
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War- modernizacją kotłowni, Gmina będzie
szawie na realizację zadania pn.: „Usu- starała się realizować programy w powyżwanie wyrobów zawierających azbest szym zakresie również w latach kolejnych.
z terenu Gminy Brok” w kwocie 11.122,00
zł. W związku z powyższym wykonano
prace polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest od osób fizycznych
z 21 posesji położonych na terenie gminy.
W ramach zadania dokonano demontażu,
załadunku transportu i unieszkodliwienia
płyt azbestowo – cementowych stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych w ilości 12,035
Mg oraz odbioru, załadunku, transportu
i unieszkodliwienia płyt azbestowo - cementowych w ilości 14,015 Mg. Łącznie,
w roku bieżącym Gmina przekazała na
składowisko odpadów niebezpiecznych
26,05 ton wyrobów zawierających azbest.
Z przeprowadzonej w latach ubiegłych
inwentaryzacji wynika, że na naszym terenie w dalszym ciągu pozostają duże
ilości wyrobów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest. Zgodnie z wieloletnim programem oczyszczania kraju
z azbestu usuwanie i utylizacja wyrobów
azbestowych będzie się odbywać etapami
rozpisywanymi bieżąco na kolejne lata,
a zakończyć się ma do końca 2032 roku.
Gmina Brok, aby wspomóc mieszkańców
w realizacji tego zadania będzie starała się,
ponownie w roku 2017 pozyskać dofinansowanie na realizację usuwania wyrobów
zawierających azbest ze swojego terenu.
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Rewitalizacja

Gmina Brok otrzymała w tym
roku dotację celową w wysokości 90%
kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 80.806,50 zł na opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok
ze środków Unii Europejskiej, Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 –
2020. Całkowita wartość projektu wynosi
89.750,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia 2016 r.
Opracowanie Programu rewitalizacji, jak i sam jej proces ma na celu
pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz
rozwoju społeczno – gospodarczego oraz
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia
społecznego w zagrożonych problemami
społecznymi obszarach. Podjęte działania
prowadzić będą do polepszenia jakości
życia mieszkańców, w tym zwiększenia
ich szans na zatrudnienie. Pozwolą na
trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu
przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowane rozwiązania
architektoniczne i urbanistyczne, które
stworzą przyjazną i atrakcyjną przestrzeń
do życia dla wszystkich mieszkańców oraz
zwiększą zainteresowanie inwestorów tym
obszarem.

Dokument ten umożliwi Gminie ubieganie się o wsparcie finansowe
projektów ze środków z Unii Europejskiej
w ramach RPO WM 2014 – 2020, zarówno na inwestycje infrastrukturalne, jak
i projekty mające na celu rozwiązywanie
problemów społecznych.

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brok

Projekt Studium został wyłożony
do publicznego wglądu w dniu 27 lipca br.
Dokument nie przewiduje zasadniczych zmian w strukturze przestrzennej gminy, jak też w przeznaczeniu terenów. Jedynie niektóre elementy
zagospodarowania ulegną pewnym modyfikacjom. Zakłada się np. adaptację dotychczasowego układu urbanistycznego
z centrum Broku i zabudowy wzdłuż
głównych dróg.
Jednym z rozwiązań jakie zmuszeni jesteśmy zastosować według obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony przyrody są korytarze
ekologiczne. Określa się tak poprzeczne
powiązania przyrodnicze, które powinny
przerywać ciągłe pasma zabudowy.
W studium przewidziano również lokalizację infrastruktury w zakresie:
obsługi technicznej, zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji i oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz linię elektroenergetyczna 110kV.
Kolejnym problemem z jakim
musieliśmy się zmierzyć w ramach opracowania studium jest lokalizacja nowego
cmentarza w Broku. Jest to niezbędne,
ponieważ miejsca na obecnym cmentarzu
parafialnym powoli się wyczerpują. Podczas prac koncepcyjnych kilka potencjalnych lokalizacji okazywało się nieprzydatnymi do tego celu, z uwagi na wysoki
poziom wód gruntowych lub niewystarczającą powierzchnię działki. Obecna
lokalizacja na terenie leśnym, z dala od
zabudowy mieszkaniowej, zdaje się być
optymalną.
Pracując nad projektem studium, chcieliśmy stworzyć dokument
dzięki któremu Gmina Brok zaoferuje
dobre warunki do rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, działalności gospodarczej, inwestycji w drobny przemysł
i usługi. Obecnie projekt Studium przygotowywany jest do uchwalenia przez
Radę Gminy.
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Gospodarowanie mieniem
komunalnym

ustawy, w/w opłata podlega aktualizacji
nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
W związku z powyższym, Burmistrz
Gminy zlecił opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości pozostających w wieczystym
użytkowaniu.

Należy nadmienić, iż istnieje
możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości /t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz.
83/, bądź wykupienia nieruchomości na
własność na podstawie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

Oświata

koło języka niemieckiego, koło języka
rosyjskiego, koło języka polskiego, koło
biologiczno-chemiczne, „Cała Polska czyta dzieciom”, PCK, aktyw biblioteczny,
warsztaty plastyczne, zespół ludowy, koło
informatyczne, koło teatralne.
W szkole utworzona została
także Spółdzielnia Uczniowska odpowiedzialna za funkcjonowanie i prowadzenie
sklepiku, a wypracowane przez spółdzielnię zyski zasilają budżet szkoły.
Dzięki zaangażowaniu i współpracy z Centrum Szkoleniowym Green
Pencil udało się zorganizować w szkole
cykliczne spotkania - warsztaty robotyki,
które odbywają się w każdą środę. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z problematyką konstrukcji samoczynnych
urządzeń mechanicznych i działaniem
robotów. Podczas zajęć ich uczestnicy obserwują funkcjonowanie czujników dotyku, koloru, sterują pracą różnego rodzaju
silników stosowanych w robotyce. Każdy
z uczestników może tworzyć własne konstrukcje i kontrolować ich działanie.

laktyczno-wychowawczym. W ramach
tych zajęć uczniowie uczestniczyli w spektaklu teatralnym oraz multimedialnej
prezentacji o pierwszej pomocy.

W 2016 r. zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.: Dz. U.
z 2015 r., poz. 782/, Gmina Brok przeprowadziła aktualizację opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
W myśl art. 77 wymienionej na wstępie

Zespół Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku

Misją Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych jest przede wszystkim nauczanie wychowujące, które
oparte jest na wartościach polskiej tradycji
i głębokim szacunku do odmienności
kultur. Będąc świadomymi, że wiedza pozwala młodemu człowiekowi zrozumieć
świat, ludzi i samego siebie w roku szkolnym 2016/2017 jesteśmy otwarci na nowe
wyzwania i projekty, które pozwalają odmienić jej kształt w różnych obszarach
działania. Chcemy, aby nasi wychowankowie w życiu kierowali się takimi wartościami jak: odpowiedzialność, uczciwość
i patriotyzm, dlatego też wizja szkoły
oparta jest na tych wartościach. Jej realizację oparliśmy na współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi, profesjonalistami i edukatorami, którzy wspomagają
jej rozwój wyznaczając najlepszą ścieżkę
edukacyjną rozszerzając pole działania
i wzbogacając wiedzę dzieci. W ramach
wspierania uzdolnień i zainteresowań
uczniów Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku Dyrektor zespołu
zawarła umowę o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Nawiązała również współpracę z Instytutem Witkacego w Warszawie oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. W ramach
współpracy są prowadzone zajęcia dla
uczniów, odbywają się spotkania z ciekawymi osobami, organizowane są konkursy tematyczne o zasięgu lokalnym.

Rozwój osobowy

Mając na celu rozwój osobowy
uczniów ZPPO w Broku szkoła wychodzi
z wieloma propozycjami ciekawych zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów placówki. Są
to m. in. SKS, koło matematyczne, koło
historyczne, koło języka angielskiego,

Działalność profilaktyczna

Regularnie w szkole odbywają się różnego rodzaju spotkania mające
charakter profilaktyczny. Dzięki nawiązaniu współpracy z teatrem „Kurtyna”
z Krakowa oraz „Karuzela” z Białegostoku uczniowie regularnie mają możliwość
wsłuchania się w swoje problemy, potrzeby i biorą czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych w szkole mających
na celu edukację profilaktyczną uczniów.
Na spotkania zapraszani są również
przedstawiciele Policji, Straży, Ratowników Medycznych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy,
którzy w sposób rzetelny przekazują swoją
wiedzę za pomocą pogadanek i pokazów
multimedialnych, a z którymi placówka
współpracuje. Jednym z ważnych wydarzeń profilaktycznych był zorganizowany
w dniu 1 czerwca Dzień Dziecka z wydarzeniami i eventami o charakterze profi-

Kształcenie i wychowanie
patriotyczne

Inscenizacja Patriotyczna przed Pomnikiem
Marsz. J. Piłsudskiego - 11 listopada 2016 r.

W ramach rozwijania zainteresowań historycznych 24 października
2016 r. uczestniczyliśmy w projekcie edukacyjnym poświęconym Rotmistrzowi
Pileckiemu. Projekt realizowany był przez
Międzygminny Związek ,,Ziemia Ostrowska”.
Uczniowie chętnie biorą udział w gminnych uroczystościach patriotycznych.
11 Listopada w dniu Narodowego Święta
Niepodległości pod kierunkiem nauczycieli przygotowali ciekawą inscenizację
patriotyczną, opartą na autorskim scenariuszu Pani Anny Pieńkos, która odbiła się
szerokim echem w społeczności lokalnej.

Działalność prozdrowotna

Szkoła prowadzi różnorodną
działalność prozdrowotną w społeczności
szkolnej i społeczności lokalnej realizując
zadania szkolnego programu profilaktyki
obecnie w różnych dziedzinach. W czerwcu 2016 roku w ZPPO w Broku zorganizowano Dzień Sportu. Hasłem przewodnim
tego wydarzenia było „Twoja przyszłość
w Twoich rękach”. Organizowane zawo5
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dy i gry sportowe miały na celu, nie tylko
poprawę aktywności fizycznej, ale również
wykształcenie nawyku zdrowej rywalizacji.
Szkoła uczestniczy również
w programach rządowych: „Szklanka
mleka” i „Owoce w szkole”.
Celem programu „Owoce w szkole” jest
ukształtowanie wśród dzieci klas I-III
szkoły podstawowej nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów
w zakresie zdrowego żywienia będzie
ograniczenie występowania wśród dzieci
nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych,
spowodowanych zbyt małym spożyciem
owoców i warzyw.
Uczniowie klas I-VI oraz oddział
„0” trzy razy w tygodniu otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka mleka”. Akcja kształtowała nawyki zdrowego
odżywiania się wśród dzieci. Powyższe
2 programy, w których bierzemy udział,
są finansowane ze środków UE za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.
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uczniowie poznają historię gminy, dowiedzą się w jaki sposób przygotować reportaż, jak rozmawiać z mieszkańcami miasta,
jak prezentować pracę grupy oraz organizować spotkanie lokalnej społeczności.
Projekt ma na celu promować aktywną
postawę młodych ludzi, która zaprocentuje w dorosłym życiu, a przede wszystkim
wzbudzić przekonanie, iż ich działania
mogą mieć realny wpływ na otoczenie.

Kultura i sztuka

Sztuka to najlepszy sposób stymulowania rozwoju całego mózgu i aktywizowania wszystkich zmysłów. Twórczy
rodzaj aktywności jest dla szkoły bardzo
ważny, dlatego też w dziedzinie kultury
i sztuki w szkole dzieje się bardzo wiele.
Istnieje zespół ludowy Folk Music Brok,
który przygotował pod kierunkiem Pani
Małgorzaty Marczyk bardzo udane wystąpienie na Dniach Broku. Został również
utworzony w szkole zespół taneczny Dream Team, który również zaprezentował się
na Dniach Broku.

Dbanie o kształtowanie
postaw moralnych
i obywatelskich

W roku szkolnym 2016/2017
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych podjął współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej i zakwalifikował się
do udziału w ogólnopolskim programie
„Młody Obywatel”. Projekt jako jeden
z nielicznych, został objęty wewnętrznym mentoringiem. Mentorką grupy
brokowskiej została Pani Agnieszka Jarmuł – trenerka i animatorka, Prezes Fundacji „5Medium” zajmująca się edukacją
medialną, absolwentka filologii polskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych Akademii Menadżerów III
sektora na Collegium Civitas oraz szkoły
trenerskiej STOP. Pomysłodawczyni i koordynatorka licznych projektów edukacyjnych i kulturalnych. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Ośrodku „Brama
Grodzka – Teatr NN”, Stowarzyszeniu
Wikimedia, Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Wspólnie z opiekunem
projektu, którym jest Pani Anna Pieńkos
poprowadzą warsztaty metodyczne dla
uczniów biorących udział w pracy nad
projektem. Pani Anna Pieńkos razem
z grupą uczniów realizuje własny lokalny
projekt i mobilizuje młodych ludzi do aktywności obywatelskiej. Podczas działań
6

pod okiem profesjonalistów. Ćwiczą również rysunek, malarstwo, rzeźbę i grafikę
pod okiem doświadczonego plastyka. Biorą udział w plenerach malarskich. Wraz
z opiekunem warsztatów, Panią Anną
Pieńkos we wrześniu udali się na plener
malarski nad malowniczą rzekę Liwiec.
Tam obejrzeli wystawę portretu sarmackiego oraz malarstwo i grafikę o tematyce
batalistycznej m. in. Wojciecha i Jerzego

Zespół Ludowy Folk Music Brok

Na zajęciach artystycznych
w Publicznym Gimnazjum w Broku Pani
Małgorzata Marczyk realizuje autorski
program: „Jesteśmy stąd – nasze miasteczko, gmina, region - dawniej i dziś”.
Program ten zakłada poznanie historii,
szeroko pojętej kultury i folkloru dnia
współczesnego naszego miasteczka, gminy, regionu. W szkole odbywa się także
konkurs „Mam Talent”. Uczniowie biorący
udział w konkursie mają możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami.
Uczniowie Zespołu Publicznych
Placówek Oświatowych w Broku biorą
również udział w warsztatach plastycznych
organizowanych w czasie pozalekcyjnym
na, które regularnie są zapraszani ciekawi
goście posiadający niezwykłe uzdolnienia.
Dzięki współpracy z lokalnymi artystami
uczniowie mają do czynienia ze sztuką wysoką w szkole i mogą spróbować swoich sił

Wyjazdowy plener malarski

Kossaków, Tadeusza Ajdukiewicza, Leona
Kaplińskiego, Stefano Dell Belli, Eryka
Dahlberga. Na koniec pleneru grupa zajechała do pobliskiego Węgrowa, gdzie
w Domu Gdańskim spotkała się z lokalną
artystką wykonującą ozdobne gobeliny,
która oprowadziła młodych artystów po
Muzeum Tkaniny Podlaskiej.
We wrześniu również dzięki inicjatywie Ostrowskiej Masy Krytycznej
i Tusiemaluje szkoła podjęła współpracę
z Instytutem Witkacego przy organizacji
Posiadu Witkiewiczowskiego w ramach
II Rajdu Rowerowego „W jak Witkacy”.

Posiad Witkiewiczowski w Bibliotece Publicznej

Celem spotkania była popularyzacja twórczości i uczczenie 77. rocznicy śmierci
S.I. Witkiewicza. Wydarzenie odbyło się
przy współpracy Urzędu Gminy w Broku, ZPPO w Broku, Biblioteki Publicznej
w Broku. Imprezie Patronował Instytut
Witkacego. Szkoła przygotowała konkurs tematyczny „Witkacy dziś”, który
został zorganizowany dla uczniów ZPPO
w Broku przez Panią Annę Pieńkos. Jury
przyznało następujące nagrody: I miejsce - Daria Wójcicka, Julia Sokołowska
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i Ewa Tachmańska za scenkę inspirowaną
dramatem Witkacego „Matka”. II miejsce
- Diana Kurta za utwór liryczny inspirowany obrazem Witkacego „Kuszenie
św. Antoniego I”. III miejsce - Wiktoria
Brzostek za komiks inspirowany życiorysem Witkacego. Wyróżnienia otrzymały:
Anna Nowaczewska i Maria Gołębiewska. W składzie jury znaleźli się: Prezes
Instytutu Witkacego - Przemysław Pawlak, członek zarządu Instytutu Witkacego
- Marek Średniawa, dziennikarz i pisarz
- Krzysztof Dubiński, Dyrektor ZPPO
w Broku - Joanna Ciskowska, artysta
plastyk - Artur Szydlik oraz organizator
II Rajdu Rowerowego „W jak Witkacy”
- Tomasz Pieńkos. Nagrody ufundowali:
Burmistrz Gminy Brok, ZPPO w Broku,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Witkacego oraz Tusiemaluje. Po konkursie nastąpiła premierowa prezentacja
gościa specjalnego Krzysztofa Dubińskiego, pisarza i dziennikarza, autora książki
„Wojna Witkacego czyli kumboł w galifetach”.

Wygląd placówki

Priorytetem w roku szkolnym
2016/2017 było uporządkowanie terenu oraz pomieszczeń w budynku szkoły.
W okresie wakacyjnym przeprowadzono
remonty i modernizacje sal lekcyjnych,
korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych. Na bieżąco dokonujemy zmian
w wyglądzie szkoły, które usprawniają jej
działalność i podnoszą wartość estetyczną.
Jak wynika z opisanej powyżej
działalności na przestrzeni jedynie kilku
miesięcy ZPPO w Broku to nowoczesna
szkoła dbająca o dobry poziom kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów. Działa jako placówka środowiskowa, kultywująca tradycje narodowe
i regionalne. Dzięki ścisłej współpracy
z wieloma instytucjami prężnie się rozwija i podnosi wartość lokalnej edukacji.
Dla środowiska lokalnego jest to miejsce
krzewienia kultury i integracji lokalnej
społeczności. Obecnie w szkole uczy się
239 uczniów i jest to największa placówka oświatowa na terenie Gminy Brok.

Szkoła Podstawowa w Kaczkowie
Starym

Szkoła Podstawowa tworzy odpowiednie warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, dba
o działalność Samorządu Uczniowskiego,
respektuje jego uprawnienia. Wspomaga

uczniów mających trudności w nauce.
Propaguje i wspiera pracę z uczniem
zdolnym poprzez organizowanie zajęć
dodatkowych, uroczystości szkolnych
i apeli.
Dba o współpracę ze środowiskiem lokalnym włączając mieszkańców gminy
do wielu przedsięwzięć szkolnych. Pełni
bardzo ważną rolę kulturotwórczą.
Pierwszym istotnym wydarzeniem w roku 2016 był uroczyście świętowany w niedzielę 24 stycznia Dzień Babci
i Dzień Dziadka.
Na zaproszonych i licznie przybyłych
gości czekało kilka niespodzianek.
Były układy taneczne, koncert życzeń
i muzyczny przebój roku w wykonaniu
uczniów szkoły.
30 stycznia odbyła się tradycyjna
„Choinka”. Tego dnia korytarz szkolny zamienił się w salę balową pełną tańca, muzyki, śpiewu i dziecięcych uśmiechów.
Pamiętano również o takich uroczystościach jak Dzień Kobiet, Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Ziemi.
Apelem uczczono Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja.
Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu
szkoły był Festyn Rodzinny pod hasłem
„Podaruj sobie i swoim bliskim trzy godziny niedzielnego popołudnia…”, który
odbył się 12 czerwca.

Festyn Rodzinny 2016 - występy uczniów

Festyn Rodzinny 2016 - uhonorowanie zwycięzców

Na początku rozegrany został
mecz piłki nożnej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Brok pomiędzy mieszkańcami Kaczkowa Starego i Kaczkowa
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Festyn Rodzinny 2016

Nowego.
Następnie odbyły się występy zespołów „Zapominajka”, Gospodarzy - czyli
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym, Jarzębina, Retro-Band,
Mini-Zament, Zament. Gwiazdą wieczoru była Renata Dąbkowska – solistka
zespołu Sixteen i zespołu Dystans. Dla
mieszkańców była to okazja do spotkania,
wspomnień i dobrej zabawy.
28 września w szkole miało miejsce spotkanie z dietetykiem. Poprowadził
je mgr Adam Kuczyński, dyplomowany
dietetyk, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Przed wykładem uczestnicy spotkania
skorzystali z analizatora masy ciała, dającego wgląd w kluczowe wskaźniki zdrowotne.
W wykładzie zwracano uwagę na ekonomiczne aspekty prawidłowej diety oraz
negatywną rolę reklam, wszelkiego rodzaju modnych diet i mitów związanych
z odżywianiem.
Był to pierwszy z cyklu wykładów
o konieczności prawidłowego odżywiania się.
13 października uczniowie podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za trud wkładany w ich wychowanie.
10 listopada w szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. W ten sposób uczniowie oddali hołd wielkim bohaterom, którzy walczyli
o naszą wolność.
Stałym elementem edukacyjnym szkoły są
wycieczki przedmiotowe i poznawcze, wzbogacające wiedzę uczniów. Obok wielu jakie
uczniowie odbyli w roku szkolnym 2016 była
5-dniowa wycieczka do Zakopanego.
Dzieci zwiedziły Kraków, Zakopane, a w drodze powrotnej zamek z przełomu
XIII i XIV wieku, górujący nad miejscowością Chęciny.
Dyrektor Szkoły organizuje również wyjazdy do teatru, w których biorą
udział nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy
Kaczkowa Starego i Kaczkowa Nowego.
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Gwiazda festynu-Renata Dąbkowska

W lutym był to wyjazd do teatru
Buffo na musical „Metro”, w październiku do
Łomży na spektakl teatralny „Mężczyzna idealny”.
Uczniowie w ciągu roku szkolnego biorą
udział w różnych konkursach tematycznych
i przedmiotowych oraz turniejach sprawnościowych na szczeblu szkolnym, powiatowym
i ogólnopolskim.
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1. Katarzyna Sadowska zajęła II miejsce
w powiatowym konkursie recytatorskim
„Ks. Jan Twardowski – Poeta od Biedronek”.
2. III miejsce w drużynowym tenisie stołowym XVII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej
3. I miejsce Jakub Stefańczyk w indywidualnych biegach przełajowych, rocznik 2004, XVIII Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
4. IV miejsce Tomasz Czarkowski w indywidualnych biegach przełajowych, rocznik 2004, XVIII Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
5. VII miejsce Magdalena Romanik w indywidualnych biegach przełajowych,
rocznik 2005, XVIII Powiatowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
6. X miejsce Jakub Stefańczyk w międzypowiatowych indywidualnych biegach
przełajowych, rocznik 2004, AWANS na
zawody wojewódzkie.
1 września 2016 roku swoją działalność rozpoczął pierwszy w powiecie
ostrowskim Punkt Przedszkolny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Kaczkowie
Starym.
W czasie wakacji w budynku szkoły trwały prace remontowo-przygotowawcze
związane z przybyciem nowych przedszkolaków.

Z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
Każdy rok przynosi zmiany
w obrębie pomocy społecznej i w realizacji zadań nałożonych na Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Wszystkie przynoszą
nowe obowiązki pracownikom pomocy
społecznej i zmianę zasad postępowania.
Zmiany przepisów ustaw mają na celu
usprawnienie sposobu pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia uprawnień
do świadczeń oraz ich weryfikacji.
Wprowadzają też wielowątkowość, zróżnicowanie problemów i rozszerzenie katalogu świadczeń, a także informatyzację
obsługi pomocy społecznej.
W roku 2016 Ośrodek Pomocy
Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizował następujące
formy pomocy, na które gmina otrzymuje
środki finansowe z budżetu państwa:
- zasiłki stałe – 41 osób, składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 osób – przysługujące dla osób całkowicie niezdolnych
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – koszty 196 344 zł,
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- zasiłki okresowe dla 17 rodzin, w przypadku występowania szczególnej okoliczności, takiej jak: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność – koszty
18 610 zł.
Ze środków budżetowych gminy
udzielono pomocy:
- zasiłki celowe o charakterze jednorazowym kierowane do 44 rodzin w celu
zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, uzależnione od potrzeby i możliwości finansowych gminy – wydatki
16 430 zł.
Dzięki 60% dotacji z budżetu państwa dożywianych jest 88 uczniów uczęszczających z terenu gminy Brok do szkół,
realizując rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków gminy w pozyskaniu dotacji wynosi
40% ogółu środków przeznaczonych na
realizację dożywiania – wartość finansowa
zadania to kwota 35 548 zł.
Dla 3 osób, które ze względu na wiek, stan
zdrowia i samotne zamieszkiwanie wy-

W szkole:
• Wycyklinowano i polakierowano podłogę na korytarzu szkolnym.
• Wymieniono panele na głównej ścianie
korytarza szkolnego.
• Wykonano remont podłogi w pomieszczeniu gospodarczym.
• Zamontowano lampy na budynku szkoły od strony boiska.
• Odnowiono ściany w świetlicy szkolnej
i gabinecie Dyrektora.
• Zakupiono wykładzinę podłogową do
świetlicy i sali przedszkolnej.
• Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne.
• Przygotowano stołówkę, w której dzieci
spożywają posiłki.
• Obecnie do Punktu Przedszkolnego
uczęszcza 16 przedszkolaków.

Grupa Przedszkolaków z Rodzicami

magały pomocy świadczone były usługi
opiekuńcze przez Oddział Rejonowy PCK
w Ostrowi Maz. na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Gminy a Oddziałem Rejonowym PCK – wydatki stanowią 17 787 zł.
Gmina Brok ponosi koszty pobytu
w Domu Pomocy Społecznej 4 osób na
łączną kwotę 71 600 zł.
W myśl ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej gmina Brok
dopłaca do pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z zawartym porozumieniem, koszty to - 2 911 zł.
GOPS na mocy ustawy o świadczeniach
rodzinnych zajmuje się zakresem spraw
związanych z przyznawaniem i wypłatą
świadczeń rodzinnych, w skład których
wchodzą: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczenia
opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka.
Z terenu gminy Brok do otrzymywania
zasiłku rodzinnego uprawnionych jest 194
rodzin, które w szczególnych sytuacjach
mogą również otrzymać specjalne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
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wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej; kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Świadczenia opiekuńcze związane są
z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 roku
życia) bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób dorosłych)
i dzielą się na świadczenia wypłacane osobie legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny) oraz świadczenia wypłacane w związku
z opieką nad osobą niepełnosprawną
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna). Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest
93 osobom, świadczenie pielęgnacyjne – 11,
specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 , a zasiłek
dla opiekuna - 15 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, czyli
tzw. „becikowe” wypłacono w 2016 roku 28
rodzinom.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Broku zajmują się również
realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przypadku gdy rodzic nie wywiązuje się z nałożonego na niego
obowiązku alimentacyjnego, dziecko bądź
jego przedstawiciel ustawowy mogą ubiegać
się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W bieżącym roku GOPS wypłaca dla 21
osób uprawnionych świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzi działania
wobec 3 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy.
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią system wspierania osób uprawnionych środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa.
Przez 11 miesięcy br. wypłacono świadczeń
w łącznej kwocie - 1 231 029 zł.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach rodzinnych GOPS od stycznia
2016 roku realizuje nowe świadczenie rodzinne,tj. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie przysługuje osobom, które urodziły
dziecko i nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, m.in. bezrobotni, studenci, a także
wykonujący pracę na postawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie
przysługuje przez rok po urodzeniu dziecka
w wysokości 1000 zł netto miesięcznie i nie
jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Pobiera je 14 osób na kwotę –
77 749 zł.
Od kwietnia 2016 roku GOPS realizuje

nową ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program ,,Rodzina
500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny
o niskich dochodach otrzymują wsparcie
także na pierwsze lub jedyne dziecko przy
spełnieniu kryterium 800 zł netto dochodu rodziny w przeliczeniu na jedną osobę
lub 1 200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie to otrzymują rodzice,
opiekunowie faktyczni lub opiekunowie
prawni dziecka do ukończenia przez nie
18 roku życia. Świadczenie wychowawcze
wypłacane jest 222 rodzinom, w których
uprawnionych jest 372 dzieci na kwotę –
1 458 170 zł.
Pracownicy pomocy społecznej realizują ustawę o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, na podstawie której funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny i podejmuje działania w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie i przeciwdziała
temu zjawisku.
Podejmowanie interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej
Karty”, realizowanej przez przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, policji, oświaty, sądu i służby zdrowia. W roku 2016 do
Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5
Niebieskich Kart, z których 2 zamknięto
po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy.
W roku 2016 GOPS realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych,
w ramach którego wprowadzona została
Karta Dużej Rodziny, mająca zasięg ogólnopolski. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie, rodzinie mającej na
utrzymaniu trójkę dzieci, bez względu na
dochód.
W roku 2016 GOPS wydał KDR 16 członkom rodzin wielodzietnych.
W dniach od 10 sierpnia do 19 sierpnia 2016
roku w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji
w Broku odbyły się półkolonie dla dzieci
z rodzin rolniczych, dofinansowane przez
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zorganizowane przez
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej, przy współpracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Broku. Brała w nich udział 17 osobowa
grupa dzieci z terenu gminy Brok.
W dniu 24 lipca 2016 roku najstarszy Mieszkaniec Miasta i Gminy Brok

Brokowiak
Pan Stanisław Korzeb skończył 101 lat. Z tej
okazji 29 lipca br. Burmistrz Gminy Brok
Pan Marek Młyński wraz z Kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Broku spotkał się z Dostojnym Jubilatem i towarzyszącą Mu najbliższą rodziną na sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Broku.
Z okazji 101 urodzin Szanowny Jubilat
otrzymał najlepsze życzenia - dużo dobrego zdrowia, pogody ducha na co dzień,
kwiaty i prezent. Były pamiątkowe zdjęcia,

Spotkanie z Jubilatem w Ratuszu Miejskim

wspomnienia tamtych, „sprzed wieku” lat
i rozmowy o dzisiejszych czasach.
GOPS ściśle współpracuje: - z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Maz.,
- z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Maz.,
- z Oddziałem Rejonowym Polskiego
Czerwonego Krzyża w Ostrowi Maz,
- Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, miejscową służbą zdrowia, szkołami, Referatem Gospodarki Komunalnej, a także Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych w Ostrowi Maz.,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej i Gminno-Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina”
w Ostrowi Mazowieckiej.
Co roku OPS organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych z terenu miasta
i gminy, które stwarzają możliwość bliższego poznania, rozszerzania wzajemnych
relacji i zacieśniania więzi.

Wigilia dla Samotnych w Ratuszu Miejskim - Rok 2015
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Wieczerzę umilały kolędy w wykonaniu Zespołu
“Jarzębina”
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Zadaniem pomocy społecznej jest nie
tyle rozdawanie środków finansowych, co
znalezienie takiego rozwiązania, które pomoże osobom potrzebującym nauczyć się
samodzielności w radzeniu sobie z wychodzeniem z trudnej sytuacji życiowej.
Za misję Ośrodka można uznać dążenie
do poprawy jakości życia mieszkańców
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Praca w pomocy społecznej wymaga po-

dejmowania niezwykle trudnych decyzji
zgodnie z literą prawa. W pracy socjalnej
jednak na równi z przepisami prawa ważna jest empatia do drugiego człowieka.
Przypominamy i informujemy o nr telefonu 29 -7457557 - pod którym wszyscy
mieszkańcy Gminy Brok mogą uzyskać
informacje z zakresu pomocy społecznej,
jak też zgłosić i przekazać dane o sytuacji
osób i rodzin potrzebujących pomocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nałogi stanowią poważny problem. Uzależnienia alkoholowe, narkotykowe i nikotynowe są obecne w każdym
mieście, każdej gminie i miejscowości.
Dlatego też bardzo ważna jest profilaktyka.

Szkolenie dla przedsiębiorców w Ratuszu Miejskim

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w dniu 26.04.2016 r. odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców
i sprzedawców napojów alkoholowych pt.
„Odpowiedzialny sprzedawca – zasady
i warunki korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych”. Uczestnicy szkolenia uzyskali informacje m.in.
dotyczące zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno w aspekcie prawnym jak
i etycznym.
Zapoznano sprzedawców z polską polityką wobec alkoholu oraz środkami regla-

mentacyjnymi stosowanymi w polskim
prawie. Ponadto, omówiono przyczyny
używania napojów alkoholowych oraz
ich skutki wynikające z odpowiedzialnej
i nieodpowiedzialnej sprzedaży napojów
alkoholowych.
W tym samym dniu odbyło się
szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Broku pt. „Kontrola zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych jako
obligatoryjne działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Uczestnicy szkolenia uzyskali
informacje dotyczące podstaw prawnych
przeprowadzania kontroli sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto, zdobyli
wiedzę nt. aspektów formalnych przeprowadzania kontroli oraz możliwego zakresu kontroli przedsiębiorców i punktów
sprzedaży napojów alkoholowych.
Szkolenia poprowadziła Kamilla
Puławska – psycholog, terapeuta uzależnień, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach
lokalnych – certyfikat PARPA.
W marcu br., w ZPPO w Broku
zostały przeprowadzone zajęcia z programu ,,Wolni od przemocy”. Zajęcia
z młodzieżą w formie warsztatów, przeprowadziły doświadczone trenerki: Ma-

Referat Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy w Broku w 2016 roku realizował swoje zadania stałe na terenie Miasta i Gminy Brok związane z gospodarką
wodno – kanalizacyjną, w tym związane
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z dostarczeniem uzdatnionej wody mieszkańcom, odbiorem nieczystości stałych
i płynnych, realizacją budowy przyłączy
wodociągowo – kanalizacyjnych. Ponadto
wykonywał czynności związane z bieżącym utrzymaniem w czystości przestrzeni

Zajęcia “Wolni od przemocy“ w ZPPO w Broku

tylda Przepiórkowska i Katarzyna Brzoza.
Warsztaty miały charakter psychoedukacyjny. Spotkanie zostało przeprowadzone
metodami aktywnymi. Trenerki szczególną uwagę zwracały na proces pracy grupowej. W trakcie kilku godzinnych warsztatów wielu uczniów mówiło o swoich
uczuciach, potrzebach oraz zainteresowaniach. Trenerki podpowiadały zarówno
w jaki sposób można powstrzymać się od
agresji wobec rówieśników i rodzeństwa,
jak sobie z nią radzić oraz w jaki sposób
rozpoznać nieprawidłowe zachowania
wśród dorosłych i je sygnalizować.
Celem programu było wyposażenie uczniów w umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania poczucia bezpieczeństwa względem dorosłych.
Uczniowie wzmacniali swoje zdolności
komunikacyjne, poznawali sposoby odreagowania w sytuacji kryzysowej oraz
uczyli się budowania postaw nastawionych na rozwiązywanie problemów.
publicznej, w tym odśnieżania w okresie
zimowym. Referat czuwa nad zapewnieniem stałej sprawności infrastruktury
technicznej miasta i gminy, a w przypadku
takiej konieczności usuwaniem pojawiających się awarii.
Ważniejszymi inwestycjami realizowanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej były: bieżące utrzymanie

Brokowiak
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oraz naprawa miejskich i gminnych ciągów komunikacyjnych, modernizacja
i przebudowa skwerów, chodników i parkingów oraz wiat przystankowych. Referat uczestniczy także w realizowanych
innych inwestycjach na terenie miasta
i gminy, a także organizowanych imprezach o charakterze rozrywkowym i patriotyczno – religijnym.
Budowa wiat przystankowych

Informacje podatkowe na 2017 r.
Stawki podatkowe obowiązujące
na 2017 r.:
Podatek od nieruchomości:
od 1 m² powierzchni gruntu:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,71zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
– 4,50 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego –0,45 zł,
d) pozostałych – 0,26 zł,
e) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszkalnym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł,
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
1. mieszalnych – 0,65 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej18,20 zł,
3. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,17 zł,
4. związanych z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
3,90 zł,
5. budynki pozostałe lub ich części:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
7,40 zł,
b) szopy, składy, garaże – 4,05 zł,
c) inne niż wymienione pod lit. b – 7,30 zł,
6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek od środków transportowych
Stawki od poszczególnych rodzajów pojazdów na 2017 r. nie uległy zmianie .
Podatek rolny
a) z 1 ha przeliczeniowego- 131.10 zł,
b) z 1 ha fizycznego 262,20 zł.
Podatek leśny
z 1 ha fizycznego – 42,02 zł.
Osoby fizyczne są ustawowo
obowiązane do złożenia w tutejszym Urzędzie Gminy informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, sporządzoną na formularzach zgodnie z uchwałą Rady Gminy
w Broku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, ustawa z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz. U.z 2016 r.,

poz. 716 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
i ustawa z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r., poz.465 ze zm.).
Podatnicy podatku od środków
transportowych są obowiązani składać
w terminie do dnia 15 lutego każdego
roku do tutejszego organu podatkowego
deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu, w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego
i do dnia 15 września każdego roku.
Producenci rolni w 2016 r. złożyli 171
wniosków o zwrot podatku akcyzowego
od oleju napędowego i wypłacono kwotę
w wysokości 64.297,29 zł.
Wydano 95 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
W roku bieżącym wydano decyzji wymiarowych dotyczących podatku:
1) rolnego – 250,
2) leśnego - 4,
3) od nieruchomości - 743
4) łącznego zobowiązania pieniężnego –
1085.
Do podatników, którzy zalegają
w płaceniu podatków zostało wystawionych 126 upomnień na kwotę – 23.121,00
zł i 260 zawiadomień oraz 59 tytułów wykonawczych na kwotę 12.475 zł.
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Zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń, które organizowała Biblioteka Publiczna w roku 2016.
Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów z terenu gminy Brok

Lekcje biblioteczne

Ferie zimowe

Wakacje z biblioteką

Spotkania w ramach Tygodnia Bibliotek

Dzień Teatru

Wystawa “Kronikarze piszą... Chrzest Polski”

Spotkania z uczniami z ZPPO w Broku

Kabaret “Czwarta Fala”

Spotkania autorskie

Spotkanie z pisarką Agnieszką Lingas - Łoniewską

Jerzy Kostowski-autor poradnika “Przywilej wyboru”

Warsztaty genealogiczne z prof. Jadwigą Sadowską

Rozmowy z Jacentym Frankowskim i Markiem Taradejną
o sytuacji w Puszczy Białowieskiej

Warsztaty ornitologiczne nad Bugiem

Warsztaty przyrodnicze

Dwumiesięczne warsztaty fotograficzne
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Spotkanie z leśniczym Adamem Gełdonem- pt.
“Wilk nie taki zły jakim go malują”

Narodowe Czytanie “Quo Vadis”

Brokowiak

Wycieczka uczniów na lotnisko Grądy

Dzień postaci z bajek

Spotkania z uczniami z ZPPO w Broku

Korowód postaci z bajek z wizytą u Burmistrza

Dzień postaci z bajek- wesołe zabawy w bibliotece

Gminny Dzień Kobiet

Spotkanie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim

Spotkanie z Tomaszem Owsianym- autorem książki
“Madagaskar. Tomek na Czerwonej Wyspie”

Spotkanie ze znanym polskim podróżnikiem - Jackiem
Pałkiewiczem

Posiady Witkiewiczowskie w Bibliotece

Koncert dziecięcego Chóru “Mille Voci” z Warszawy

Gminny Dzień Kobiet

Wszystkie Panie otrzymały kwiaty od Burmistrza
Spotkania z podróżnikami

“Bogactwo przyrodnicze Namibii”-spotkanie z Jakubem
Piaseckim
... i inne wydarzenia

Pokaz filmu “Krew na bruku. Grodno 1939”
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Gmina Brok w liczbach
Brok jest jedną z najmniejszych miejscowości nie tylko w Polsce ale
i w Europie szczycących się prawami miejskimi uzyskanymi już w 1501 r.
Gmina Brok swoim obszarem
obejmuje powierzchnię 110,21 km2, co
stanowi 9,0% powierzchni powiatu. Przy
czym 71% powierzchni gminy stanowią
tereny leśne.
Według stanu na koniec października br. miasto i gminę zamieszkiwało 2.859 osób, czyli około 3,9% ludności
całego powiatu.
Liczba ludności w poszczególnych
latach kształtowała się następująco:
K/M/Rok

2014

2015

X.2016

Kobiety

1482

1453

1447

Mężczyźni 1447

1426

1412

Razem

2879

2859

2929

W ostatnich latach odnotowywany jest spadek liczby mieszkańców.
Niepokojąca jest również przewaga liczby
zgonów nad liczbą urodzeń. Jest to niewątpliwie zjawisko niekorzystne i świadczące o negatywnych zmianach demograficznych naszej społeczności.

Zróżnicowana jest również
w poszczególnych latach liczba zawieranych związków małżeńskich. Zmiana
przepisów prawnych obowiązujących
w tym zakresie zaowocowała znacznym
wzrostem liczby ślubów w 2016 r., szczególnie ślubów cywilnych. Zabytkowy
kościół, walory przyrodnicze, rozwinięta
baza turystyczna oraz piękna sala reprezentacyjna Urzędu Gminy przyciąga pary
narzeczonych z całego kraju.
W ostatnich latach wyglądało
to następująco:
Zdarzenie/Rok

2014

2015 X.2016

Urodzenia

25

35

27

Zgony

34

34

37

Razem

42

34

51

4

7

15

Pomimo stałego rozwoju gminy
oraz pozytywnych zmian wprowadzanych w różnych dziedzinach życia (infrastruktura techniczna, edukacja), gmina
Brok boryka się z różnymi problemami
społecznymi. Jednym z większych, jest
problem bezrobocia wśród mieszkańców.
Na koniec 2014 r. w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zarejestrowanych było 114 osób z naszego terenu,
w tym 73 kobiety. Natomiast na koniec
2015 r. było to 116 osób, w tym 58 kobiet.
Problem bezrobocia dotyczy nie
tylko naszej gminy, lecz całego powiatu
ostrowskiego, w którym stopa bezrobocia wynosi obecnie około 12,8%. Gdzie
dla całego województwa mazowieckiego
kształtowała się na poziomie poniżej 8%.
Należy jednak zauważyć, że
w ostatnim czasie stopa bezrobocia ma
tendencję spadkową i uzależniona jest od
wielu zmiennych, m. in. poziomu przedsiębiorczości ludności.
W przypadku gminy Brok na
koniec miesiąca października 2016 r. na
naszym terenie zarejestrowanych było
176 działalności gospodarczych, co pozytywnie świadczy o kreatywności naszych
Mieszkańców.

Pamiętamy i czcimy rocznice
Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
dokonuje się przede wszystkim poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych, dlatego w naszym mieście mają one tak podniosły charakter.

Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz Święta Niepodległości 11 Listopada

Przemarsz przed pomnik Marszała Józefa Piłsudskiego
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Uroczyście uczczono
Narodowy Dzień Żołnierzy
Wyklętych

Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

1 marca 2016 roku na terenie
Miasta i Gminy Brok, odbyły się uroczyste
obchody upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”. Przed tablicą upamiętniającą Żołnierzy usytuowaną przy trasie Brok - Małkinia, odmówiona została modlitwa przez
ks. Prałata Jarosława Hrynaszkiewicza Proboszcza Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła
w Broku, a następnie Władze Samorządowe Gminy na czele z Burmistrzem Miasta
i Gminy Brok Markiem Młyńskim, Przewodniczącym Rady Gminy w Broku Sylwe-

Brokowiak
Piotrem Uścian-Szaciłowskim, przedstawicielami szkół oraz Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalili symboliczne znicze.
Po południu w Bibliotece Publicznej w Broku odbyła się prelekcja historyczna zatytułowana „Pamięci Żołnierzom Wyklętym
z Kresów Wschodnich”, wygłoszona przez
dr. Jerzego Kurstaka.

Obchody rocznicowe Zbrodni
Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej
10 kwietnia 2016 roku Władze
Samorządowe Miasta i Gminy Brok wspólnie z Mieszkańcami uroczyście oddali
hołd Ofiarom Tragedii Smoleńskiej oraz
Zbrodni Katyńskiej.
Uroczystość rozpoczęła o godzinie 8:30 Msza Święta w Kościele Parafial-

Inscenizacja Patriotyczna w wykonaniu uczniów
z ZPPO w Broku

Uroczyste złożenie wiązanek kwiatów przed
Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych

Obelisk upamiętniający Ofiary Tragedii Smoleńskiej
i Zbrodni Katyńskiej

Inscenizacja Patriotyczna -11 listopada

Tradycyjnie gminne obchody
rozpoczynają się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św.
Andrzeja Apostoła. Stałym punktem uroczystości jest wspólny przemarsz w asyście
Pocztów Sztandarowych przed Pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie następuje złożenie kwiatów przez obecne delegacje. Uroczystościom towarzyszą występy
artystyczne uczniów z Zespołu Publicznych
Placówek Oświatowych w Broku. W tym
roku Mieszkańcy mieli okazję obejrzeć
okolicznościową inscenizację patriotyczną zaprezentowaną przez brokowską młodzież.

Prelekcja w Bibliotece Publicznej

Złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem Ofiar
Tragedii Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej przez
delegację Władz Samorządowych

Tablica upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych

strem Runo, Sekretarzem Miasta i Gminy
Brok Tomaszem Skibickim wspólnie z Ks.
Prałatem Jarosławem Hrynaszkiewiczem
Proboszczem Parafii, delegacją Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na czele z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

nym pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku,
podczas której upamiętniono 76. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 6. Rocznicę Tragedii Smoleńskiej. Po wspólnej modlitwie w Kościele, cała społeczność zebrała
się przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Broku, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający Ofiary Tragedii Smoleńskiej
i Zbrodni Katyńskiej. Tutaj, po odegraniu
przez trębacza utworu „Cisza”, nastąpiła ceremonia złożenia wieńców oraz zapalenia
zniczy.
15
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Uczciliśmy 11. rocznicę śmierci Jana Pawła II
W sobotę, 2 kwietnia 2016 roku
minęła 11. rocznica śmierci Jana Pawła II.

W związku z tą uroczystością w rocznicowy wieczór tradycyjnie mieszkańcy
naszego miasta zgromadzili się przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, aby przejść ulicami Broku
w blasku pochodni i świec, wspólnie rozważając tajemnice różańcowe Św. Jana
Pawła II.
Procesja zakończyła się Koronką
do Miłosierdzia Bożego i Apelem Jasnogórskim w Kościele Parafialnym pw. Św.
Andrzeja Apostoła w Broku.

Dożynki Powiatowe w Broku
W ostatnią niedzielę sierpnia br.
w Broku odbyło się Powiatowe Święto Plonów.
Gminę Brok na dożynkach reprezentowała delegacja na czele z Burmistrzem
Markiem Młyńskim i przedstawicielami
Zespołu „Jarzębina”.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 12:00 Mszą Św. w Kościele parafialnym pw. Św. Apostoła w Broku,
sprawowaną w intencji rolników powiatu
ostrowskiego, podczas której poświęcono
chleby, wieńce i dary dożynkowe. Następnie delegacje wieńcowe z gmin powiatu ostrowskiego, rolnicy, samorządowcy
i goście przeszli w barwnym korowodzie

na teren Ośrodka
„Binduga”,
gdzie
rozpoczęły się dalsze uroczystości dożynkowe.
Po części
oficjalnej na scenie
zagościły regionalne
zespoły, wśród których zaprezentował
się nasz brokowski
zespół Jarzębina.
		
Dożynki Powiatowe - występ Zespołu Ludowego “Jarzębina”
Dużym zainteresowaniem uczestników
ku wręczali uczestnikom dożynek gadżety
cieszyło się stoisko promocyjne Gminy promujące miasto i gminę Brok.
Brok. Pracownicy Urzędu Gminy w Bro-

„Perłowy”Jubileusz Zespołu Ludowego „Jarzębina” z Broku
29 października 2016 r. 30-lecie
działalności świętował Zespół Ludowy
„Jarzębina” z Broku. Była to okazja do
wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego Zespołu, wyrażenia gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład
w upowszechnianie tradycji ludowej oraz
promowanie i rozwój kultury w gminie
Brok.
Na uroczystość przybyli liczni
goście: Burmistrz Miasta i Gminy Brok
Marek Młyński wraz z małżonką, Ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz Proboszcz
Parafii Brok, Ks. Prałat Stanisław Skarżyński, Przewodniczący Rady Gminy
w Broku Sylwester Runo wraz z Radnymi
16

i Sołtysami, Sekretarz Miasta i Gminy Brok
Tomasz Skibicki, a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Brok, miejscowi przedsiębiorcy, właściciele ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw
agroturystycznych oraz mieszkańcy.
Na Jubileusz przybyły także zaprzyjaźnione Zespoły Ludowe z sąsiednich gmin:
„Sadowianki” z Sadownego oraz „BezWianka” z Ostrowi Mazowieckiej.
Uroczystość rozpoczęto przypomnieniem bogatej historii Zespołu,
którą przedstawiła Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Broku p. Ewa Młynarczuk.
Wszystko zaczęło się 30 lat temu, kiedy
to z inicjatywy Jana Kołłątaja rozpoczęto

pierwsze próby i kompletowanie składu.
Przez lata Zespół uświetnia swoją obecnością uroczystości w gminie Brok i poza
jej granicami, osiągając wiele sukcesów.
W ostatnich latach koncertował m.in. na
dożynkach prezydenckich w Spale.
Następnie głos zabrał Gospodarz
uroczystości Burmistrz Marek Młyński,
który w bardzo ciepłych i serdecznych
słowach zwrócił się do Jubilatów, składając im życzenia i gratulacje. P. Burmistrz
podziękował za wieloletnie kultywowanie
tradycji i kultury pieśni ludowej w gminie
Brok i uświetnianie swoimi występami
wielu koncertów i uroczystości. Na pamiątkę wręczył Członkom Zespołu oko-

Brokowiak

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Broku

licznościową statuetkę, listy gratulacyjne
z życzeniami oraz upominek w formie
gratyfikacji pieniężnej.
Do życzeń i gratulacji dołączyli również
zebrani goście. Członkom Zespołu gratulowano pięknego jubileuszu i dziękowano
za wkład pracy w regionalne dziedzictwo
kulturowe, jednocześnie życząc kolejnych
sukcesów.
Podczas uroczystości Zespół
otrzymał mnóstwo życzeń oraz gratulacji,
by kolejne lata były równie owocne, pełne
radości i sukcesów oraz dalszej aktywności twórczej i wielu udanych występów.
Za kwiaty, prezenty, a nade
wszystko ciepłe słowa oraz za pomoc
w organizacji jubileuszu, podziękowała
zebranym Kierownik Zespołu p. Halina
Szmajda.
Jak na prawdziwy jubileusz przystało nie zabrakło jubileuszowego okolicznościowego występu. Jubilaci w pię-

knych ludowych strojach zaśpiewali kilka utworów ze swego bogatego repertuaru.
Część oficjalną uroczystości zakończył występ Zespołu Ludowego „Sadowianki” oraz pokaz taneczny Zespołu
Pieśni i Tańca „Bez Wianka” .

Uczennica brokowskiego gimnazjum
zatańczyła na scenie z Justinem Bieberem
11 listopada br. spełniło się marzenie Julii Sztandery - zatańczyła podczas krakowskiego koncertu z Justinem
Bieberem.
Talent, pracowitość i pasja młodej brokowanki zostały zauważone i docenione przez kanadyjskiego wokalistę
Justina Biebera.

13-letnia Julia Sztandera, zgłosiła swój udział w castingu na wspólny występ ze swoim idolem i wysłała zgłoszenie
wideo z prezentacją fragmentu choreografii do piosenki “Children”. Z pośród wielu
nadesłanych zgłoszeń z całej Polski, wokalista wybrał tylko cztery tancerki, w tym
Julię Sztanderę.

Na scenie Julia Sztandera i Justin Bieber

II Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Brok
W niedzielę 20 listopada 2016 r.
o godz. 13:00 w hali sportowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych
w Broku odbył się II Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Brok. Organizatorami zawodów
sportowych byli Burmistrz Miasta i Gminy Brok oraz Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
W turnieju udział wzięło 9 drużyn. Były to drużyny: Urzędu Gminy
w Broku, Rady Gminy w Broku, Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych
w Broku, Rady Rodziców przy ZPPO
w Broku, OSP w Broku, Autoservice
z Broku, PW Bromat z Broku, PLAST-FOL PPH z Broku, Komendy Powiatowej
Policji Orły.

Drużyny zostały podzielone
podczas losowania na grupy,
w ramach których rozegrały
ze sobą mecze
do dwóch wygranych setów.
Sędzią turnieju
był p. Zbigniew Wójcicki.
Po pięciogodzinnych zmaganiach Gminny Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Brok zakończył się zwycięstwem drużyny PLAST-FOL PPH z Broku. Drugie miejsce zajęła drużyna Autoservice
z Broku, trzecie drużyna KP Orły.

Mecze przebiegały w miłej atmosferze oraz w duchu sportowej rywalizacji. Przez cały turniej drużyny dopingowała grupa chirliderek z Zespołu
Publicznych Placówek Oświatowych
w Broku oraz liczna widownia.
17
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Święto Miasta i Gminy Brok 2016
Doskonała
zabawa,
wiele
gwiazd sceny muzycznej, moc atrakcji
i sportowe emocje - tak w dużym skrócie
można podsumować tegoroczne Święto
Miasta i Gminy Brok. Mieszkańcy obchodzili święto swojej „małej ojczyzny”
w pierwszy weekend lipca.
Dni Broku i Puszczy Białej to
największa impreza plenerowa i najważniejsze lokalne wydarzenie roku organizowane przez brokowski samorząd.
Sobotnie prezentacje na scenie rozpoczęły się od występów uczniów
z brokowskich szkół. Młodzi mieszkańcy
naszego miasta i gminy prezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne.
O godzinie 17:00 otwarcia Dni
Broku dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński, podkreślając,
że rok 2016 jako rok jubileuszu 515-lecia
nadania praw miejskich miastu Brok jest
jednocześnie wymiarem czasowym jego
historii, tradycji i rozwoju.
Zgodnie z tradycją, podczas
uroczystego otwarcia Burmistrz Marek
Młyński wręczył stypendia najlepszym
uczniom i sportowcom z brokowskich
szkół oraz listy gratulacyjne ich rodzicom
i trenerowi. Otrzymali je: Julia Sztandera
i Katarzyna Socik ze Szkoły Podstawowej
w Broku, Katarzyna Sadowska ze Szkoły
Podstawowej w Kaczkowie Starym, Szymon Kruk z Gimnazjum w Broku oraz
sportowcy: Szymon Macioch ze Szkoły
Podstawowej w Broku, Jakub Stefańczyk
ze Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym, a także karatecy z Brokowskiego
Klubu Karate Kyokushin Jakub Popławski
będący jednocześnie najlepszym sportowcem Gimnazjum w Broku i Rafał Szulęcki.
Burmistrz wręczył także nagrodę rzeczową zwycięzcom konkursu “Najpiękniejsza
Posesja w Gminie Brok” p. Natalii i Janowi
Reluga z Broku.
Późnym popołudniem na scenie
królowała dobra i różnorodna muzyka.
Wystąpił lubiany przez wszystkie pokolenia zespół Akcent, a wieczorem – charyzmatyczny zespół Łzy - główne gwiazdy
tegorocznego festynu. Zwieńczeniem imprezy był koncert MarkusaP oraz trwająca
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do późnych godzin dyskoteka z wyborem
miss plaży prowadzona przez Dj Rawę.
Tłoczno było na błoniach, gdzie
zlokalizowano strefę stoisk handlowych,
gastronomicznych i z rękodziełem. Rozłożyło się tam też olbrzymie wesołe miasteczko i strefa gier zręcznościowych.
W niedzielą w Kościele pw. Św.
Andrzeja Apostoła w Broku została odprawiona Msza Święta w intencji mieszkańców miasta i gminy. Po południu na
scenie wręczone zostały nagrody najlepszym czytelnikom Biblioteki Publicznej
w Broku. Tradycyjnie już na scenie odbył
się przegląd muzyki ludowej i biesiadnej,
podczas którego zaprezentowały swój
repertuar zespoły: Lubek ze Starego Lubiejewa, Retro Band z Ostrowi Mazowieckiej, BezWianka z Ostrowi Mazowieckiej,
Sadowianki z Sadownego, Małkinianka
z Małkini, Oberek z Wyszkowa oraz nasz
brokowski Zespół Jarzębina umilając czas
wszystkim tym, którzy słoneczne popołudnie postanowili spędzić na plaży miejskiej. Po przeglądzie przyszedł czas na
wyczekiwaną galę disco-polo. Wystąpili:
Diadem, Shantel oraz Exelent. Muzyczny
wieczór zakończyła dyskoteka prowadzona przez Dj’a HXD.
W trakcie dwudniowej imprezy
plaża miejska tętniła życiem, w rywalizacji sportowej odbyły się zawody piłki siatkowej plażowej, zawody piłki nożnej oraz
zawody spławikowe. Wszyscy zwycięzcy
rozgrywek sportowych, które miały miejsce podczas dwudniowej imprezy otrzymali nagrody, puchary i pamiątkowe dyplomy, które osobiście wręczał Burmistrz
Marek Młyński.
Bogaty program imprezy wypełniony repertuarem o najróżniejszym charakterze przyciągnął bardzo liczną publikę
do naszego miasteczka i już dziś zapraszamy na kolejne, tym razem XXXIX Dni
Broku i Puszczy Białej.
ORGANIZATORZY dziękują SPONSOROM:
A.K. FABLO Adam Kopaniarz, Brok
·FLORAD Krzysztof Zawistowski, Brok ·
Fabryki Mebli FORTE S.A., Ostrów Maz.
· Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAR Maria Jolanta Kacprzycka, Brok·

AGMET Łukasz Kołek, Brok · Centrala Banku Spółdzielczego, Ostrów Maz.·
PIENDYKBUD Robert Piendyk, Komorowo · DOMOST Sp. z o.o., Małkinia Górna · Firma Usługowo Handlowa Andrzej
Użarowski, Brok · EKO-DOM Adam Rukat, Ostrów Maz. · GROMET Krystyna
i Andrzej Grądzcy, Brok · Przedsiębiorswto Usługowo Handlowe AL-AN Stacja
Paliw Wrochna Sp. J., Brok · Dom Wczasowy NADRZECZE Krzysztof Jóźwik,
Brok ·Sklep Spożywczy Jan Derlatka, Brok
·AUTOSERVICE Brok Stacja Kontroli
Pojazdów Tadeusz Suchecki, Brok ·SOB-BRUK Andrzej Sobieski, Kaczkowo Stare
· Zakład Produkcyjno Handlowy Marek
Rosiński, Brok · Przedsiębiorstwo Usług
Projektowych i Geodezyjnych Arkadiusz
Łojewski, Ostrów Maz. · Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Andrzej Gajewski, Brok ·
Sławomir Suchcicki, Brok · Joanna i Dariusz Ciskowscy, Brok · Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe PLAST-FOL
Mieczysław Winecki, Brok · BROMAT
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan
Brzostek, Brok · Usługi Rolnicze i Ogrodnicze Stanisław Owczarek, Brok · Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK Grażyna Strąk, Brok · Sklep
Spożywczy Wanda Figat, Laskowizna ·
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Kartograficznych GEOMETRA S.C. Inż. Marek Tomiczak, Ostrów Maz. · MT INWEST
SERWIS Tomasz Malarski, Brok · Zakład Remontowo Budowlany Waldemar
Brzostek, Ostrów Maz. · Steway Sp. z o.o.
Wojciech Stefańczyk, Brok · Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Zdzisław i Karol
Socik, Brok · Teresa i Zdzisław Domasik,
Warszawa · Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe MATERBIUR Robert Niedźwiecki, Łódź · Tartak Usługowo-Handlowy Henryk Brzostek, Brok · Produkcja
Piekarnicza i Sklep Spożywczo - Piekarniczy s.c. Jacek i Maciej Socik, Brok · Sklep
Spożywczo-Przemysłowy Teresa Fidura,
Brok · Jan Borowy, Kaczkowo Stare · Gabinet Kosmetyczny MEGA BEAUTY Kwiaciarnia STOKROTKA Bożena Młyńska,
Ostrów Maz. · Zajazd Kormoran Tomasz
Sztandera, Brok · Firma ROLSTAL Janusz
Pawłowski, Ostrów Maz. · Agroturystyka
Binduga Marzena i Zdzisław Niegowscy,
Brok · Ajinomoto Poland Sp. z o.o, Małkinia Górna · Neon Paweł Zyśk, Brok

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Broku

Brokowiak

Fotorelacja z Dni Broku

19

Brokowiak

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Broku

Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Brok
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
W niedzielę, 3 lipca podczas
trwania drugiego dnia Święta Miasta
i Gminy miała miejsce uroczysta sesja
Rady Gminy w Broku, podczas której
nadany został tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Brok ks. prof.
dr. hab. Stanisławowi Krzysztofowi
Dziekońskiemu - Rektorowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, rodowitemu brokowianinowi.
Wręczenia tytułu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek
Młyński wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy w Broku p. Sylwestrem
Runo. Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Ad Alta Voce”.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Krzysztof
Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
urodził się w 1967 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsze lata życia – do 1986 r. spędził
w Broku, gdzie też uczęszczał do szkoły
podstawowej.
Powołanie oraz potrzeba rozwoju duchowego skierowało ks. Profesora na
drogę kapłaństwa. W latach 1986 –1992
studiował filozofię i teologię w Wyższym
Seminarium Duchownym w Łomży. Studia specjalistyczne w zakresie katechetyki
odbył w latach 1992-1994 na Wydziale
Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1999 roku otrzymał tytuł doktora nauk
teologicznych w zakresie katechetyki. Habilitację w zakresie nauk teologicznych
uzyskał w 2006 roku. W październiku 2014
r. ks. Profesor odebrał z rąk Prezydenta RP
postanowienie o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk społecznych. Był Dziekanem Wydziału Teologicznego UKSW
w latach 2008 – 2012, a także kierownikiem Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki. W dniu
11 kwietnia 2012 r. wybrany został rektorem UKSW w Warszawie na kadencję
2012-2016, a 18 marca 2016 r. uzyskał
reelekcję na to stanowisko na kadencję
2016-2020.
Ks. Profesor pełni funkcję konsulatora przy Komisji Wychowania Katolickiego i Rady Naukowej Konferencji
Episkopatu Polski, członka rad naukowych czasopism o tematyce teologicznej
i pedagogicznej, zastępcy Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk Komitetu
Nauk Teologicznych.
Wytrwałość połączona ze zdolnościami i pracowitością zaowocowała
publikacją wielu książek i artykułów o tematyce katechetycznej i pedagogicznej.
Mimo licznych obowiązków zawodowych oraz pełnionych
funkcji społecznych ks. Profesor często powraca w rodzinne strony. Zawsze wspiera lokalne inicjatywy, jak
również udziela wsparcia merytory-

Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela ks. prof. dr.
hab. Stanisławowi Dziekońskiemu przez Burmistrza Marka
Młyńskiego

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Runo
z Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Brok

cznego, służąc radą i pomocą.
Nadanie przez Radę Gminy
w Broku ks. prof. dr. hab. Stanisławowi
Krzysztofowi Dziekońskiemu, Rektorowi
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego tytułu „Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Brok” jest wyrazem najwyższego szacunku oraz uznania jego zasług dla Miasta i Gminy Brok wyrażonej
przez społeczność lokalną.

Bezpłatna pomoc prawna
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować
system darmowej pomocy prawnej. Jest
to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości
zakładającej stworzenie ogólnopolskiego
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.
Od stycznia na terenie Powiatu
Ostrowskiego nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest przez adwokatów i radców
prawnych w Bursie Szkolnej przy ulicy
Rubinkowskiego 15 w Ostrowi Mazowieckiej, w Zespole Szkół im. St. Staszica przy
ulicy Nurskiej 150 w Małkini Górnej oraz
w Urzędzie Gminy Nur, ul. Drohiczyńska
2. Harmonogram udzielania porad praw20

nych dostępny jest na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym)
otrzymają: młodzież do 26. roku życia;
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; osoby,
które ukończyły 65 lat; osoby posiadające
ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatanci;
weterani; zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała
na poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, przy-

sługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu
osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Pomoc nie będzie obejmowała
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do
jej rozpoczęcia.
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Od 20 września na Mazowszu
funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
Każdy z mieszkańców może informować
Policję o zauważonych przez siebie zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku.
Aby zgłosić zagrożenie należy
wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje
tylko kilka chwil. W razie potrzeby można
skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą
służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie
trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji.
Z narzędzia należy korzystać
w sposób rozsądny. Każde naniesione na
mapę zagrożenie wywoła odpowiednią re-

akcję Policji. Z jednego komputera można
zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
Należy pamiętać, że zgłoszenia
w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej
interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

je dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, pracujący na
terenie Gminy Brok.
Mieszkańcy mogą spotkać się
z dzielnicowym w każdy czwartek w godz.
16:00 - 18:00.

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Gminie Brok
W budynku Domu Kultury przy
ul. Pułtuskiej 22 (wejście od strony Biblioteki Publicznej) od 3 marca 2016 r. funkcjonuje Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów.
W pomieszczeniu tym przyjmu-

Spotkanie z Mikołajem w Ratuszu Miejskim w Broku
W niedzielę 11 grudnia na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy
Brok Marka Młyńskiego do dzieci z terenu miasta i gminy Brok przybył Mikołaj.
Spotkanie z wyczekiwanym
przez dzieci Gościem odbyło się po raz
szósty, tym razem w sali konferencyjnej
Ratusza Miejskiego.
Licznie przybyłych młodych
mieszkańców gminy Brok wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami przywitał
Burmistrz Marek Młyński, który życzył
wszystkim przyjemnej zabawy oraz podziękował licznym sponsorom, dzięki którym możliwe było przygotowanie i rozdanie ponad 300 paczek.
Jednak zanim Mikołaj zawitał
w Ratuszu, spragnione prezentów dzieci
aktywnie uczestniczyły w programie animacyjnym prowadzonym przez zabawny
duet reniferów, który obfitował w tańce,
śpiewy, gry i zabawy.
Wreszcie ku uciesze najmłodszych wkroczył Mikołaj, przynosząc
dzieciom wyczekiwane prezenty.
Tegoroczne „Spotkanie z Mikołajem”, podobnie jak w latach poprzednich, mogło się odbyć dzięki hojności
niżej wymienionych sponsorów, którym
serdecznie dziękujemy:		
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Ostrów Maz. • Przed. Wielobranż.
KAMAR Maria Jolanta Kacprzycka, Brok
• Firma Transportowo - Usługowa
Mirosław Przesmycki, Małkinia

• Kuczyńska Renata
Leoncin, Stanisławów
• FHU Zdrowy Styl
Bar i Catering Marta
Bazelak, Ostrów Maz.
• DOMOST sp. z o.o.,
Małkinia
• Tadeusz Suchecki,
Brok
• Dom Wczasowy
Nadrzecze Krzysztof
Jóźwik, Brok
• Wojewódzka
Dyrekcja Inwestycji Obsługa Inwestycji, Ostrołęka
• Centrala Banku Spółdzielczego, Ostrów
Maz.
• GROMET Andrzej Grądzki, Brok
• Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
i Projektowych Arkadiusz Łojewski,
Ostrów Maz.
• PUH AL-AN Stacja Paliw Wrochna,
Brok
• Zakład Remontowo-Budowlany
Waldemar Brzostek, Ostrów Maz.
• Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy
RZEMIEŚLNIK Grażyna Strąk, Brok
• Jan Derlatka, Brok
• Przed. Wielobranżowe BROMAT Stefan
Brzostek, Brok
• ESCO PROJEKT Roman Dębowski,
Marki
• Ewa i Andrzej Użarowscy, Brok
• SOB-BRUK Andrzej Sobieski,
Kaczkowo Stare
• EKO-DOM Adam Rukat, Ostrów Maz.

• Anna i Andrzej Gajewscy, Brok
• PPH PLAST-FOL Mieczysław Winecki,
Brok
• Wanda Figat, Puzdrowizna
• Teresa i Zdzisław Domasik, Warszawa
• Sklep Spożywczo-Piekarniczy Jacek
i Maciej Socik, Brok
• Gabinet Kosmetyczny MEGA BEAUTY
Kwiaciarnia STOKROTKA Bożena
Młyńska, Ostrów Maz.
• Marek Tomiczak, Brok
• Suchcicki Sławomir, Brok
• Tartak Usugowo-Handlowy Henryk
Brzostek, Brok
• Tomasz Malarski, Brok
• Sklep Zieleniak Agnieszka Szołkowska,
Brok
• Jan Borowy, Kaczkowo Stare
• Bar pod Rybką Anna Skrajna, Brok
• Agroturystyka Binduga Marzena
i Zdzisław Niegowscy, Brok.
21
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Proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku
Ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński

ZAPRASZAJĄ NA

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
Niedziela, 15 stycznia 2017 r. po Mszy Św. o godz. 18:00
Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku

Wystąpi: Tomek Kamiński z Zespołem
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SYLWESTER
PRZED RATUSZEM MIEJSKIM

Burmistrz Miasta i Gminy Brok
Marek Młyński
Zaprasza Mieszkańców na spotkanie sylwestrowe
przed Ratuszem od godz. 23:45
W programie:
- Wspólne powitanie Nowego Roku
- Życzenia Noworoczne
- Pokaz fajerwerków

Wydawca: Urząd Gminy w Broku, 07-306 Brok, Plac Kościelny 6, tel./fax 29-74-575-54, e-mail: sekretariat@brok.pl, www.brok.pl,
Opracowanie: Marta Kolosek, Marek Jagiełło, Dorota Stefańczyk, Dorota Kruk, Dorota Borowa, Grażyna Borowa, Joanna Ciskowska, Andrzej Zdziarski,
Genowefa Kulinowska, Ewa Młynarczuk, Anna Dawidczyk.

