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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu dużo zdrowia, radości, wzajemnego zrozumienia,
serdecznych spotkań przy wigilijnym stole w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech zbliżający się Nowy 2016 Rok będzie pomyślny, szczęśliwy i przyniesie same sukcesy.
Przewodniczący Rady Gminy w Broku
Sylwester Runo

Burmistrz Miasta i Gminy Brok
Marek Młyński
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Szanowni Mieszkańcy!
Mija piąty rok, kiedy objąłem tę zaszczytną,
ale bardzo odpowiedzialną funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy. Wydawałoby się, że pięć lat to długi czas, ale
przygotowując i realizując wielomilionowe inwestycje
minął on bardzo szybko. Zrobiliśmy wiele, zniknął
wieloletni mit, że w naszej gminie nic się nie da zrobić.
A jednak, jesteśmy postrzegani jako prężnie
rozwijająca się gmina miejsko -wiejska, jako przykład
gospodarności, celowości wielu przedsięwzięć choćby np.
rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy też
remont niszczejących budynków użyteczności publicznej
przy możliwie maksymalnym wsparciu funduszy
unijnych. Zrobimy wszystko, aby lata finansowania
2014 – 2020, przyniosły naszej gminie wymierne efekty.
Jesteśmy gotowi, do składania kolejnych wniosków.
Mamy przygotowaną dokumentację, wszelkie pozwolenia
na realizację kolejnych inwestycji. Dom Kultury musi
tętnić życiem, sala widowiskowa i jej profesjonalne
wyposażenie, to tylko niektóre elementy przywrócenia
dawnej świetności temu obiektowi. Musimy na to zdobyć
pieniądze, bo bez zewnętrznych funduszy nie jesteśmy
w stanie zrealizować tych inwestycji. Nasze zamierzenia,
aby Brok ponownie zaistniał, jako piękny, zadbany
turystycznie region Mazowsza idą ku rozbudowie bazy
turystycznej.
Musimy skupić się na rozwoju tej dziedziny,
bo przemysłu u nas być nie może. Obszar Natura 2000,
obejmujący teren całej gminy nie zezwala na budowę
jakiegokolwiek przemysłu. A mieszkańcy chcą pracy,
więc nasza przyszłość to turystyka. Zamierzenia budowy

przystani wodnej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż
promenady, to nasze największe wyzwanie na najbliższe
lata. Będziemy ubiegać się o fundusze unijne na ten cel.
Wszelkie pozwolenia wodno – prawne, które posiadamy,
dają szansę i możliwości dofinansowania. Szanowni
mieszkańcy, chcemy rozbudowy bazy turystycznej, ale
nasze potrzeby dotyczące dróg, kanalizacji, wodociągów,
są jeszcze większe. Kanalizacja osiedla Ludwinowo,
kolejnych ulic w centrum miasta, budowa wodociągu
w Kaczkowie Starym i Nowym to priorytet w moim
działaniu. Ulica Narutowicza, dalej Pułtuska i inne, to
wielomilionowe inwestycje, które pragnę zrealizować.
Jesteśmy przygotowani do aplikowania o pieniądze
unijne na te cele i zrobimy wszystko, aby te fundusze
zdobyć. Udział własny gminy, w inwestycjach drogowych
i wodno-kanalizacyjnych wynosi około 50%. Te pieniądze
gmina musi zapewnić, wygospodarować z własnego,
jakże skromnego budżetu. Muszę Państwu powiedzieć,
że nie jest to łatwe zadanie. Zgodna współpraca,
zaangażowanie Rady Gminy daje wymierne efekty.
Radni wybrani przez Państwa, myślą perspektywicznie,
realistycznie, mając na celu dobro całej gminy, analizując
wszelkie za i przeciw podejmują decyzje, które pozwalają
burmistrzowi realizować plany rozwoju Miasta i Gminy
Brok. Bo cel jest jeden, nasze wspólne dobro – Brok. Jestem
dumny z tego, że przykład zaradności i gospodarności
gminy przekłada się na działania lokalne mieszkańców.
Przykładem jest sołectwo Laskowizna i Puzdrowizna.
Mieszkańcy sami remontują sobie świetlicę
wiejską, prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich,
organizowane są tam spotkania integracyjne, wycieczki

Inwestycje w naszej Gminie
Plany inwestycyjne Gminy Brok

Rok 2015 jest ostatnim rokiem w którym
rozliczane są i kończone inwestycje z programów unijnych z okresu finansowego
2007 – 2013. Licząc na spodziewane rychłe
uruchomienie funduszy z perspektywy
finansowej 2014 – 2020 gmina Brok podjęła
szereg działań mających umożliwić jej
sprawne aplikowanie po te środki.
Jednym z takich działań jest
przygotowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Posiadanie tego dokumentu jest
obligatoryjne dla każdej z Gmin i wynika
z konieczności stosowania zasad gospodarki niskoemisyjnej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to,
iż bez posiadania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, Gmina nie będzie miała
dostępu do części zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym niektórych funduszy
unijnych. Jest to o tyle ważne, że środki te,
mogłyby nam posłużyć między innymi do
termomodernizacji budynków, wymiany
starych pieców centralnego ogrzewania na
nowe energooszczędne, instalacji paneli
słonecznych (tzw. solarów) itp. inwestycji nie
tylko w budynkach użyteczności publicznej
ale również osób fizycznych.
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Drugim z działań prowadzonych
w roku 2015 i przygotowujących Gminę
Brok do aplikowania po środki unijne
jest przygotowanie projektów rozbudowy
kanalizacji sanitarnej. Projekty te obejmują
trzy obszary.
Pierwszym z nich jest podłączenie
ulic: Rybackiej, Spokojnej i Kościuszki do
istniejącej kanalizacji sanitarnej na Placu
Kościelnym. Niewykluczone, że budowa
tych odcinków kanalizacji będzie się wiązała
z prowadzeniem archeologicznych badań
ratunkowych, podobnie jak to miało miejsce
podczas budowy sieci kanalizacyjnej na
Placu Kościelnym.
Drugi rejon, którego dotyczą
przygotowywane projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej, to ulice Tartaczna i równoległa do niej część ul. Żurawieniec. Sieć
budowana na tych ulicach będzie dopięta do
kanalizacji sanitarnej na ul. Jana Pawła II.
Trzeci rejon Broku objęty pracami
projektowymi związanymi z budową
kanalizacji sanitarnej to osiedle Ludwinowo czyli ulice: Jarzębinowa, Akacjowa,
Modrzewiowa, Jaśminowa, Kalinowa oraz
fragment ul. Ludwinowo. Kanalizacja w tym
rejonie będzie mogła powstać dopiero po
wybudowaniu kanalizacji na ul. Tartacznej

do wielu miejsc w kraju. Dziękuję za to sołtysowi
p. Grażynie Góral, radnym z tego terenu, a szczególnie
mieszkańcom tej małej społeczności. Bo jak widzicie
Państwo razem możemy wiele. Zachęcam pozostałe
sołectwa do organizowania się, do współpracy
z Urzędem Gminy, do udziału w zadaniach, mających
na celu polepszenie bytu naszych mieszkańców. Dostęp
do nowoczesnej, szerokopasmowej sieci internetowej
naszej Gminy to kolejny krok do nowoczesności. Po
spełnieniu wszystkich warunków i wymogów projektu
unijnego ,,Wykluczenie cyfrowe na terenie Gminy Brok”
80 mieszkańców otrzymało komputery z dostępem do
Internetu. Wyjątkiem jest sołectwo Bojany, którego
większość mieszkańców sprzeciwiła się budowie
przekaźnika sieci internetowej, co spowoduje, że ta mała
urokliwa wieś pozbawiona będzie możliwości dostępu
do szerokopasmowej sieci internetowej. Działania
Burmistrza idą w kierunku rozwoju, poprawy wizerunku
gminy, podniesienia poziomu życia mieszkańców,
ale współpraca i akceptacja to sprawa podstawowa.
Burmistrz, Rada Gminy, Sołtysi i kompetentni
pracownicy urzędu to zespół ludzi, którego nadrzędnym
celem jest służba mieszkańcom. Serdecznie dziękuję
i zapraszam do współpracy wszystkich tych, którym na
sercu leży dobro mieszkańców i konstruktywny rozwój
naszego miasta i gminy.

Z wyrazami szacunku
					
Burmistrz Miasta i Gminy Brok
			
Marek Młyński
i równoległej do niej części ul. Żurawieniec,
ze względu na przyjęte rozwiązania techniczne.
Gmina Brok w roku 2015
prowadziła też prace projektowe związane
z modernizowaniem i przebudową dróg
gminnych. Dotyczyły one ulic, które
udało nam się uzbroić w infrastrukturę
w poprzednich latach czyli ulic: A. Mickiewicza, W. Reymonta, R. Traugutta,
H. Sienkiewicza oraz drogi biegnącej
obok piekarni i kurhanu, a łączącej ul.
Dąbrowskiego z ul. Narutowicza.
Ponieważ nasz budżet nie
pozwala na większe samodzielne inwestycje
aktywnie prowadzone są prace związane
z poszukiwaniem zewnętrznych źródeł
finansowania inwestycji niezbędnych dla
podnoszenia standardu życia naszych
mieszkańców. W czwartym kwartale roku
2015 Gmina Brok wystąpiła z wnioskiem
o dofinansowanie dla modernizacji ul.
Pułtuskiej i Narutowicza do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Również w tym przypadku argumentem
za wybraniem właśnie tych dróg była
przygotowana już wcześniej dokumentacja projektowa oraz zakończenie prac
związanych z uzbrajaniem terenu, czyli
budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki zachowaniu takiej kolejności
wykonywania inwestycji unikniemy nisz-
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czenia nowej nawierzchni podczas budowy np. sieci kanalizacyjnej.
Liczymy też, że do końca 2015
roku będziemy mogli wystąpić z wnioskiem
o dofinansowanie do przebudowy dróg
lokalnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Oprócz szeregu prac projektowych prowadzone są też inwestycje, na
które pozwalają zasoby dochodów budżetu Gminy. Jedną z takich inwestycji jest
budowa oświetlenia ulicznego w pasie łącznika pomiędzy ulicą Narutowicza a Dąbrowskiego. Odcinek ten jest najkrótszą
drogą łączącą szkołę ze zgrupowanymi w pobliżu rynku sklepami.

Oświetlona ulica w centrum miasta

Prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brok.

Od kilku już lat trwają prace
związane
z
aktualizacją
Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brok.
Aktualizacja w/w dokumentu podyktowana jest koniecznością doprowadzenia do
zgodności ustaleń studium z mającym
powstać Nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brok. W procesie sporządzania studium, uzyskaliśmy
prawie wszystkie pozytywne uzgodnienia,
poza jednym wyjątkiem: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Instytucja ta z racji sporządzania
Planów Zadań Ochronnych Natura 2000,
wnosiła zastrzeżenia do projektu studium.
W styczniu 2015 r. po raz kolejny wystąpiliśmy
do RDOŚ w Warszawie o uzgodnienie
projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwzględniliśmy w nim
dotychczasowe wyjaśnienia i liczyliśmy na
pomyślne zakończenie procesu uzgadniania studium. W marcu 2015 r. RDOŚ

odmówił nam uzgodnienia projektu
studium. Zakwestionowano prawie wszystkie nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, letniskową, usługową
w rejonie Żurawieńca, między rzeką Brok
a ulicami: Łysa Góra, Przychód, Nakły,
Czuraj, wioskami: Starym Kaczkowem
(głównie obszar Feliksowa ze względu na
siedliska lerki i dudka oraz w mniejszym
stopniu świergotka polnego, jak też
potencjalne siedliska derkacza i gąsiorka)
i Nowym Kaczkowem, jak również tereny
przeznaczone do zalesienia w pobliżu wsi
Laskowizna i Puzdrowizna oraz Ludwinowa, między rzeką Brok a ul. Przychód i północne obszary Starego Kaczkowa. W połowie
roku 2015 odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami RDOŚ w celu wyjaśnienia
kwestii problematycznych i pomyślnego
zakończenia procesu uzgadniania studium.
W listopadzie ponownie wystąpiliśmy do
RDOŚ w Warszawie o uzgodnienie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brok.
W miesiącu wrześniu 2015 r.,
na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 782),
Gmina Brok przystąpiła po raz pierwszy
do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów. W myśl
art. 77 wymienionej na wstępie ustawy, w/w
opłata podlega aktualizacji nie częściej niż
raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości
ulegnie zmianie.
Należy nadmienić, iż istnieje możliwość
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
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 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z Uchwałą Nr V/25/2015
Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r.
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiących własność Gminy Brok i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty,
osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi, stanowiących własność Gminy
Brok nieruchomości:
1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe,
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2) niezabudowanych, przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
3) niezabudowanych, wykorzystywanych na
cele rolne,
- mogą ubiegać się o 30% bonifikatę od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
W 2015 r. dokonano przekształcenia na własność dwóch nieruchomości będących w użytkowaniu
wieczystym, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i letniskowe. W użytkowaniu wieczystym pozostaje nadal 62 nieruchomości o łącznej
powierzchni 9,4108 ha.

Brok przyjazny środowisku-usuwanie
azbestu

W związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
dofinansowania w kwocie 17 568,00 zł na
realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Brok”,
w bieżącym roku wykonano prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z 29 posesji

położonych na terenie gminy. W ramach
zadania dokonano demontażu, załadunku
transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych stanowiących pokrycia
dachowe budynków mieszkalnych i gospo-
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darczych w ilości 14,58 Mg oraz odbioru,
załadunku, transportu i unieszkodliwienia
płyt azbestowo - cementowych w ilości 29,11
Mg. Łącznie, w roku 2015 Gmina przekazała na składowisko odpadów niebezpiecznych 43,69 tony wyrobów zawierających
azbest. Z przeprowadzonej w latach ubiegłych inwentaryzacji, 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. W związku z powyższym, oraz z dużym zainteresowaniem
ze strony mieszkańców Gmina Brok w 2016
roku będzie starała się ponownie pozyskać
dofinansowanie na realizację usuwania
wyrobów zawierających azbest ze swojego
terenu.

Informacje o projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Brok”

Gmina Brok realizuje projekt pn.:
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego
poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Brok” w ramach
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013, finansowany w 100 % ze środków

Komputery wręcza Mieszkańcom
Burmistrz Marek Młyński
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Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
2 mln 367 tys. 886,00 zł. W ramach projektu
utworzona zostanie na terenie Gminy
Brok szerokopasmowa sieć z dostępem do
Internetu dla Beneficjentów Końcowych
projektu.
Z początkiem grudnia br. w sali
konferencyjnej Ratusza Miejskiego odbywały
się spotkania z udziałem Burmistrza Miasta
i Gminy Brok, zespołu projektowego oraz
Mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Brok
zakwalifikowanych do projektu.
Podczas spotkań Burmistrz wręczył 80
Mieszkańcom nowe Laptopy firmy Dell
wraz z oprogramowaniem, oraz dyplomy
ukończenia kursu komputerowego, który został również zorganizowany w ramach tego
projektu. Dostęp do sieci internetowej przez
okres 5-ciu lat jest dla tych Mieszkańców
bezpłatny. Do programu zakwalifikowało
się 80 rodzin z terenu Miasta i Gminy
Brok. Za pieniądze pozyskane na realizację
programu Gmina Brok zakupiła łącznie
132 komputery. Oprócz 80 komputerów,
w które wyposażono rodziny, 52 komputery z bezpłatnym dostępem do sieci wraz
z urządzeniami wielofunkcyjnymi trafiło
już do jednostek podległych Gminie.
Ze sprzętu będzie można nieodpłatnie
korzystać między innymi w Bibliotece
Publicznej, Świetlicy Wiejskiej w Laskowiźnie, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Broku, w Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym oraz Zespole Publicznych
Placówek Oświatowych w Broku.

Zrewitalizowany budynek przy ul. Pułtuskiej

no pokrycie dachowe wraz z jego dociepleniem, zamontowano kolektory słoneczne z wykorzystywaniem ich w zakresie
pozyskiwania ciepłej wody użytkowej,
a także przeprowadzono modernizację
instalacji wentylacyjnej. Wykonawcą robót
była Firma LEBART sp.j. z Białej Podlaskiej.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Brok
pozyskała środki w wysokości 1723854,00
zł z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
GIS Systemu Zielonych Inwestycji. Ogólny
koszt inwestycji wyniósł 1 861 653,29 zł.

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w naszej
Gminie

W okresie od 20 marca 2015 r. do 13
sierpnia 2015 r. wykonywana była inwestycja
termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej w naszej Gminie: budynku po
byłym Domu Kultury - obecnie siedziba
Biblioteki Publicznej i Ochotniczej Straży
Pożarnej przy ul. Pułtuskiej w Broku oraz
Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym.
Celem przeprowadzenia inwestycji jest
wzrost efektywności energetycznej obiektów.
W ramach zadania została przeprowadzona całkowita modernizacja systemów
ogrzewania budynków (poprzez likwidację
starej instalacji centralnego ogrzewania oraz
wymianę starych pieców na ekologiczne
kotły na pellet), docieplono ściany
zewnętrzne i fundamenty budynków wraz
z wykonaniem nowych elewacji. Ponadto
w budynku przy ul. Pułtuskiej wymienio-

Nowa elewacja budynku Szkoły Podstawowej
w Kaczkowie Starym
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Oświata
Informacje z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku

Zespół Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku to Przedszkole
Miejskie, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
Publiczne Gimnazjum.
Szkoła jest jednozmianowa.
W Zespole kształcimy człowieka
umiejącego odnaleźć się w danej rzeczywistości i we współczesnym świecie. Nasz
uczeń potrafi się uczyć, poszukiwać, komunikować, działać i współpracować z innymi.
Szkoła buduje system zapewnienia jakości
poprzez realizację działań planowych
w postaci: programu wychowawczego,
programu profilaktyki oraz planu nadzoru
pedagogicznego. Na bieżąco prowadzone są
zajęcia przez pedagoga szkolnego.
Większość kadry pedagogicznej ukończyła
studia podyplomowe i posiada dodatkowe
kwalifikacje.
Do Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku w roku szkolnym
2014/2015 uczęszczało 261 uczniów. Do
Przedszkola Miejskiego uczęszczało 55
dzieci, 30 do oddziału 0 i 25 do grupy
młodszej. Naukę w Szkole Podstawowej
kontynuowało 111 uczniów w 6 oddziałach.
W Publicznym Gimnazjum w Broku uczyło się 95 uczniów w 3 oddziałach.
Do szkoły dojeżdżało 91 uczniów z Kaczkowa Starego, Kaczkowa Nowego, Bojan
i ulicy Brzostowej.
Szkoła zatrudnia 24 nauczycieli.
Dwudziestu nauczycieli pracuje w pełnym
wymiarze czasu pracy, czterech nauczycieli
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W swojej pracy korzystaliśmy
w ramach współpracy z pomocy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi
Mazowieckiej.
W klasach trzecich szkoły podstawowej przeprowadzony był test kompetencji, w klasach szóstych próbny sprawdzian,
a w klasach trzecich gimnazjum próbny
egzamin. Na podstawie wyników testów,
sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu
gimnazjalnego dokonywana jest ewaluacja
ze szczególnym wskazaniem standardów,
które wymagają poprawy w kolejnym roku
szkolnym.
Oprócz obowiązkowych zajęć
dydaktycznych prowadzone są koła
zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz

zajęcia sportowe. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi kierowani są na badania do PPP
w Ostrowi Mazowieckiej.
Szkoła realizuje programy profilaktyczne „Trzymaj formę”, „Nie pal
przy mnie proszę”, „Między nami
kobietkami”, „Stop przemocy”, „Owoce
w szkole”, „Czyste powietrze wokół nas”,
„Śnieżnobiały Uśmiech”, „Odblaskowe
pierwszaki”,
„Archipelag
Skarbów”.
Nasi uczniowie piją bezpłatne
mleko, co spotyka się z dużym zadowoleniem rodziców i samych uczniów. W celu
zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa, szkoła współpracuje ze Strażą
Pożarną, Policją i PCK.

Uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej

Wskaźnikiem ważnego funkcjonowania szkoły jest wynik egzaminu gimnazjalnego, w którym osiągnęliśmy dobry
wynik, który dał naszemu gimnazjum czwarte miejsce w powiecie wśród wszystkich
gimnazjów. Odbyło się szereg konkursów
szkolnych. Należą do nich: „Czytam sobie”,
„Pocztówka Wielkanocna”, „Mam talent”,
„Nie wydawaj, kreuj modę”.
Uczniowie z naszej szkoły odnosili
sukcesy w różnych konkursach na szczeblu
powiatu i kraju.

Brokowiak

Wyjazd Zawodnika BKKK na Mistrzostwa Świata do
Tokio

Do największych należą:
„Konkurs Recytacji Poezji oraz Piosenki
Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej”,
„VII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna” II miejsce,
„Ogólnopolski Turniej Tańca –
Open Poland” - I miejsce,
Powiatowe zawody sportowe UnihokejI miejsce,
Powiatowe zawody sportowe Tenis stołowyIII miejsce,
Powiatowe zawody sportowe Piłka siatkowaIV miejsce,
Powiatowe zawody sportowe Halowa piłka
nożna- III miejsce,
Powiatowe zawody sportowe RingoIII miejsce,
Powiatowy konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”- wyróżnienie,
Konkurs Recytatorski poezji Adama AsnykaII miejsce,
Mistrzostwa Polskich Leśników:
- bieg na orientację-sprint-I miejsce,
- bieg na orientację-bieg długodystansowyI miejsce,
Puchar Europy w Karate KyokushinII miejsce,
Mistrzostwa Europy Karate -III miejsce,
Międzynarodowe Mistrzostwa w Karate
Kyokushin-III miejsce,
Ogólnopolski turniej Karate Mazovia CupI miejsce,
Ogólnopolski turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa-III miejsce,
Ogólnopolski turniej Karate KyokushinII miejsce,
Ogólnopolski turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym-etap powiatowyII miejsce,
Międzyszkolny konkurs języka angielskiegoII miejsce.
Szkoła brała udział w uroczystościach organizowanych dla mieszkańców Broku. Są to: Akademia z okazji
Święta Niepodległości, Akademia z okazji
5

Brokowiak
Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Choinka Noworoczna, Walentynki, Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, Dni Broku.
Zorganizowano wycieczki autokarowe do Warszawy (na program Mali Giganci, do teatru, zwiedzanie Warszawy,
do kina).
Zorganizowana została też wycieczka do Wrocławia. We Wrocławiu uczniowie zwiedzili ogród zoologiczny. Publiczne Gimnazjum w ramach akcji „Kibicuj z klasą” wzięło udział w meczu Legii
Warszawa.
Odbyły się wycieczki do kina i na
teatrzyki do Ostrowi Mazowieckiej.
Uczniowie Zespołu brali udział w zbiórce
pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
Od wielu lat, z sukcesami, szkoła
bierze udział w Konkursie Wiedzy Pożarniczej i Turnieju Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Przeprowadzono kurs na kartę
rowerową.
W szkole funkcjonuje stołówka.
Z posiłków korzystało 107 uczniów szkoły
i 55 przedszkolaków.
W szkole działa też biblioteka
szkolna oraz funkcjonuje izba historyczna
„Ocalone
od
zapomnienia”,
ciągle
wzbogacana o kolejne cenne eksponaty.

Informacje o działalności Szkoły
Podstawowej w Kaczkowie Starym

Szkoła Podstawowa w Kaczkowie
Starym od wielu lat pełni bardzo ważną
rolę kulturotwórczą, włączając okolicznych
mieszkańców do uroczystości i przedsięwzięć
organizowanych na terenie szkoły.
Czas, który uczniowie spędzają
w szkole, to nie tylko godziny poświęcone
nauce i zdobywaniu wiedzy, to miejsce
codziennych spotkań z przyjaciółmi. Szkoła
kształci wiele zachowań społecznych, rozwija pasje artystyczne i sportowe. Jest to bardzo
ważny element pracy wychowawczej. Efekty
tej pracy można zobaczyć podczas wielu
uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
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Na przełomie roku 2014/2015
dzieci dwukrotnie wystąpiły w Jasełkach
Bożonarodzeniowych. Przedstawienie pt.
Niebo i Piekło zostało wystawione w Urzędzie Gminy w Broku, a następnie w Szkole
Podstawowej w Kaczkowie Starym.
W styczniu w szkole odbyły się
uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka.
Uczniowie w sposób szczególny mogli
podziękować swoim dziadkom i babciom za
miłość, opiekę i cierpliwość. W szkole zorganizowano także: Bal Karnawałowy, tzw.
Pocztę Walentynkową, i wesoło przywitano
Pierwszy Dzień Wiosny.
Pamiętając o bardzo istotnej
dla młodych obywateli postawie patriotycznej, uroczystym apelem uczczono
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Wyjątkową
uroczystością dla społeczności w Kaczkowie jest Dzień Rodziny, którego obchody
stały się już tradycją. W tym dniu dzieci
pełne zaangażowania recytowały wiersze
i śpiewały piosenki. Przeniosły dorosłych
w baśniowy świat wróżek, Jasia i Małgosi
oraz Czerwonego Kapturka. Kolejna część
imprezy przebiegała na placu szkolnym, gdzie
zebrani mogli wykazać się w konkurencjach
sportowych.
W lipcu dzieci wystąpiły podczas
Dni Broku i Puszczy Białej.
W listopadzie uczniowie dwukrotnie wystąpili podczas Wieczornicy Patriotycznej
z okazji Święta Niepodległości. Pierwszy
miał miejsce w Bibliotece Publicznej
w Broku, kolejny w Szkole Podstawowej
w Kaczkowie Starym. W tym dniu w szkole
gościł także zespół „Jarzębina” z Broku.
Mieszkańcy i przybyli goście wspólnie
śpiewali pieśni patriotyczne.
W 2015r. uczniowie sprawdzali
swoje umiejętności sportowe w następujących
dyscyplinach
sportowych:
indywidualne biegi przełajowe, X Mazowieckie Biegi Średnie, drużynowy tenis
stołowy oraz 59 Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Redaktora J. Strzałowskiego.
Dzieci bardzo chętnie brały udział
w konkursach: recytatorskich: Warszawska
Syrenka, Ks. Jan Twardowski - poeta od

Biedronek, ogólnopolskich: Olimpus matematyczny i Olimpus Przyrodniczy oraz
plastycznych: Bezpieczeństwo i rozwaga
każdy od Ciebie tego wymaga.
Szkoła organizuje spotkania z osobami posiadającymi doświadczenie i niezbędną wiedzę, aby pogłębiać zainteresowania i pasje uczniów. W październiku
odbyło się
spotkanie z ratownikami
medycznymi pracującymi w Szpitalu im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi
Mazowieckiej. W szkole gościł też teatrzyk
ze spektaklem pt. Jaś i Małgosia.
Ważnym elementem wzbogacającym wiedzę są wycieczki szkolne. W 2015
roku uczniowie wyjechali do Warszawy,
gdzie mogli podziwiać grę aktorską w czasie
Rewii na lodzie, zwiedzili Stare Miasto i Stadion Narodowy. Zorganizowany został
wyjazd do Wyszkowa na występy zespołu
Sylaba. W czerwcu odbyła się 5-dniowa
wycieczka do Trójmiasta.
W roku szkolnym 2015/2016
szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o zajęcia z rytmiki, atrakcyjne zajęcia sportowe,
koło przyrodniczo-fotograficzne oraz koło
kulinarne. Dodatkowo od września 2015
roku, dzieci mają możliwość zjedzenia
w szkole ciepłego posiłku.
Dzięki pozyskanym przez Gminę
Brok dotacjom z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
została wykonana modernizacja systemu
ogrzewania (poprzez likwidację starej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę starego pieca na ekologiczny kocioł
retortowy na pellet). Ocieplono wszystkie
ściany zewnętrzne i fundamenty oraz wykonano nową elewację budynku.

Wycieczka do Warszawy
- Stadion Narodowy
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przy Urzędzie Gminy w Broku dzia- Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkoła Gminna Komisja Rozwiązywa- manii, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
nia Problemów Alkoholowych
(GKRPA), której ustawowym zadaniem jest prowadzenie polityki
związanej z problemami wynikającymi z nadużywania napojów
alkoholowych.

,,XXXVII Dni Broku i Puszczy Białej”.
Przy stanowisku edukacyjnym,
w którym znajdował się symulator
dachowania, zderzeń, wybuchator AIR
BAG simT. oraz wykonując ćwiczenia
w alkogoglach, uczestnicy zdali sobie

,,Nigdy nie wiesz od czego jesteś
uzależniony, dopóki sobie tego nie
odmówisz”.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Broku
szczególne znaczenie przywiązuje do
profilaktyki antyalkoholowej. Głównym celem w tym zakresie jest prowadzenie programów edukacyjno – profilaktycznych, całego środowiska szkolnego.
Powodów do sięgania po alkohol
przez młodych ludzi może być wiele.
Aby móc lepiej rozumieć postępowanie
młodego człowieka, a tym samym, aby
skutecznie mu pomagać należy szukać
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
i dlaczego sięga on po alkohol. Najprościej,
wczesne sięganie po alkohol można
wytłumaczyć zwykłą ciekawością. Jednak
w rzeczywistości, powodów może być
więcej: problemy w szkole, w domu, brak
wsparcia, niska samoocena, słaba zdolność do radzenia sobie ze stresem i lękiem,
negatywna ocena otoczenia, oczekiwanie
natychmiastowej gratyfikacji. Brak umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania racjonalnych decyzji jest
jednym z czynników zwiększających ryzyko używania przez dziecko substancji
psychoaktywnych. Dlatego uczenie takich
umiejętności staje się ważnym zadaniem
w profilaktyce.
W 2015 r. w ramach działań
profilaktycznych udało się przeprowadzić program profilaktyki zintegrowanej
pn. “Archipelag Skarbów” dla młodzieży
z gimnazjum, rodziców i nauczycieli.
Celem programu było zachęcenie młodzieży do mądrych, życiowych
wyborów i zdrowego trybu życia
w różnych dziedzinach tj. unikanie
alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przemocy. Program jest rekomendowany
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Programów Alkoholowych, Krajowe

Warsztaty profilaktyczne z uczniami ZPPO w Broku

Gmina uczestniczyła także
w programie ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Program skierowany jest do uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum. Najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymali nagrody, które zostały wręczone na
rozpoczęciu roku szkolnego.
W
ramach
ogólnopolskiej
kampanii - ,,Stop Pijanym Kierowcom”
zrealizowano, projekt edukacyjny pn.
,,Świadomy Kierowca” przez mobilne
centrum doświadczania bezpieczeństwa,
w trakcie trwania imprezy plenerowej

sprawę jak ważna jest trzeźwość za
kierownicą.
W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych z przedszkola i klas
I-III w miejscowych szkołach, przeprowadzono program edukacyjny dotyczący sytuacji związanych z bezpieczeństwem dzieci. Spotkanie miało na
celu kształtowanie świadomości dzieci,
na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali kolorowankę ,,Bezpieczne
Dziecko”, promującą bezpieczne zachowania.
Warto pamiętać, że dzieci same
potrafią rozwiązać swoje problemy, jeśli
mają wokół siebie przyjaznych i wspierających dorosłych.

Zajęcia w ramach programu edukacyjnego
“Bezpieczne Dziecko”

Działania GKRPA ukierunkowane jest również na pomoc
osobom dorosłym. Dla wielu osób
picie
alkoholu
jest
elementem
wzorca kulturowego. Alkoholizm to
najbardziej demokratyczna choroba,
która dotyka osoby z każdej grupy
społecznej, w każdym wieku. Nie ma
jednego uniwersalnego schematu osoby
Stanowisko Mobilnego Centrum podczas Dni Broku 2015
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uzależnionej. Każdy kto pije alkohol może zachorować.
Rozwój choroby to długi,
złożony proces. Nasilenie objawów choroby alkoholowej u każdego człowieka
przebiega inaczej. Nieleczony nałóg
może wymknąć się poza kontrolę.
W konsekwencji będzie pochłaniał coraz
więcej czasu degradując przy tym życie
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rodzinne na różnych płaszczyznach.
Do stracenia jest wiele, między innymi utrata zdrowia, pieniędzy, rodziny, pracy.
Dlatego warto pamiętać, że każdy wiek,
każda chwila jest dobra, aby coś zmienić
i odnaleźć w sobie motywację do pracy
nad sobą.
Zapraszamy do Gminnego Punktu Konsultacyjnego na bezpłatne pora-

Nowoczesna Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna w Broku z każdym
rokiem zmienia swoje oblicze
Biblioteka Publiczna w Broku jest
jedyną instytucją kultury w mieście i gminie Brok, która realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu
i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności
lokalnej. By w pełni realizować misję kulturalną i aktywizację społeczną konieczne
jest wystąpienie szeregu czynników, które
pozytywnie oddziałują na świadomość odbiorców. Obok dobrego księgozbioru i ciekawej oferty kulturalnej biblioteki ważna
staje się jej lokalizacja, która umożliwi

i cyklicznego remontu całego budynku
Domu Kultury. W 2013 r. rozpoczęła
się realizacja remontu i dostosowania
pomieszczeń do potrzeb Biblioteki, którą
ukończono w kwietniu 2014 r. Uroczyste
otwarcie nowej siedziby BP w Broku miało
miejsce 13 września 2014 r.
Nowa siedziba Biblioteki Publicznej
w Broku powstała dzięki uzyskanemu
przez Gminę Brok dofinansowaniu ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura +”
w kwocie 185 tys. 769 zł.

dy z zakresu uzależnień, osoby pijące
ryzykownie, szkodliwie, uzależnione od
alkoholu oraz członków rodzin z problemem alkoholowym, polecamy również stronę internetową Urzędu Gminy
w Broku www.brok.pl, w zakładce
Profilaktyka Alkoholowa znajdą Państwo
podstawowe informacje na temat
uzależnień.
skał estetyczne oblicze. W ramach inwestycji wykonano termorenowację budynku
(docieplono wszystkie ściany zewnętrzne
i fundamenty wraz z wykonaniem nowej
elewacji budynku). Zakres prac obejmował także całkowitą modernizację systemu ogrzewania obiektu (poprzez likwidację starej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę starego pieca węglowego
na ekologiczny kocioł retortowy na pellet);
ponadto wymieniono pokrycie dachowe
wraz z dociepleniem dachu, zamontowano
kolektory słoneczne z wykorzystywaniem
ich w zakresie pozyskiwania ciepłej wody
użytkowej, a także przeprowadzono modernizację instalacji wentylacyjnej.

Funkcjonalność biblioteki
Wnętrze biblioteki zaplanowano
kładąc nacisk na funkcjonalność; obiekt
zapewnia czytelnikom łatwość i komfort
korzystania z biblioteki. Nowoczesny
budynek stał się wizytówką miasta i gmi-

Walory estetyczne
Nowoczesna pracownia komputerowa

odbiorcy traktowanie biblioteki jako
miejsca, w którym może realizować swoje
potrzeby społeczne, kulturalne, naukowe
i rozrywkowe.

Nowoczesna Biblioteka Publiczna

Uznanie wśród mieszkańców i turystów budzi kompleksowa renowacja
budynku przy ul. Pułtuskiej, w którym
swoje siedziby ma Biblioteka i Ochotnicza
Straż Pożarna. Na początku 2015 roku,
dzięki uzyskanemu przez Gminę Brok
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- system zielonych inwestycji, budynek zy-

Takie możliwości stwarza Bibliotece Publicznej w Broku jej nowa siedziba
przy ul. Pułtuskiej 22, oddana do użytku
w kwietniu 2014 r. Decyzja Burmistrza
Miasta i Gminy Brok Marka Młyńskiego
o przeznaczeniu ponad 200 metrów
kwadratowych pomieszczeń w budynku
przy ul. Pułtuskiej na przyszłą siedzibę
Biblioteki Publicznej, stała się kołem
napędowym procesu jej unowocześniania
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“Dzień Kobiet” w Bibliotece

Światowy Dzień Postaci z Bajek

ny oraz miejscem, które nie jest jedynie
wypożyczalnią książek, ale przestrzenią
rekreacji, miejscem spotkań, integracji
lokalnej społeczności i strefą kultury.
Nowy lokal Biblioteki Publicznej pozwala
na stworzenie szerokiej oferty imprez
kulturalno-oświatowych, które m.in. mają za zadanie popularyzowanie edukacji
i wrażliwości kulturalnej oraz wzrost
czytelnictwa wśród osób w każdym
wieku. W bibliotece organizowane są
różne imprezy, m.in.: wykłady, prelekcje,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy.
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Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku

Pierwsze półrocze: prelekcja
dr hab. Jadwigi Sadowskiej o historii
Kaczkowa i okolic; Dzień Kobiet, teatrzyk
dla dzieci oraz Narodowe Czytanie.
Drugie półrocze: w miesiącu październiku br. odbył się „wieczór wspomnień”
poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II;
wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy
Brok zorganizowany został wyjazd na
teatrzyk do Ostrowi Mazowieckiej; z

Szkolenia komputerowe dla seniorów

Lekcja biblioteczna

okazji Narodowego Święta Niepodległości
odbyła się uroczysta Wieczornica Patriotyczna; w listopadzie odbyło się spotkanie
literackie z Arkadiuszem Niemirskim; świętowaliśmy z dziećmi Światowy Dzień
Postaci z Bajek; ogłoszony został konkurs
na najpiękniejszą kartkę świąteczną dla
wszystkich mieszkańców. Dla uczniów ze
szkół gminnych prowadzone były lekcje
biblioteczne. Biblioteka przeprowadziła
także w grudniu br. kurs komputerowy dla
seniorów.

We wrześniu 2015 roku biblioteka wyposażona została w nowoczesny sprzęt
komputerowy i audiowizualny, poprawiający warunki rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Aktualnie funkcjonuje
pięć stanowisk komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt (słuchawki,
kamerki wideo) i dostęp do Internetu.
Korzystanie z tych stanowisk jest nieodpłatne. Cały budynek ma własną strefę
Wi-Fi, która umożliwia użytkownikom

Brokowiak

Światowy Dzień Postaci z Bajek

biblioteki. Zdecydowanie wzrosła liczba
czytelników oraz liczba osób uczestniczących w bieżącej działalności biblioteki.
Od kwietnia 2014 roku działa
oficjalna strona biblioteki (www.biblioteka.brok.pl), gdzie zapraszamy do
zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w bibliotece. W listopadzie br.
został stworzony fanpage biblioteki na
Facebooku, na którym zamieszczane są
fotorelacje z imprez i zajęć bibliotecznych.
Aktywna młodzież podczas spotkania literackiego

z własnym sprzętem bezpłatne połączenia
z siecią. Do tego nagłośnienie sali głównej
biblioteki, sprzęt do projekcji filmowych,
drukarka laserowa kolorowa oraz drukarka 3D. Na wszystko to Gmina Brok
pozyskała 100% dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego.
W roku 2015 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek” Biblioteka
otrzymała dotację na zakup książek w wysokości 5 500 zł.
Z myślą o najmłodszych Biblioteka przygotowała prawdziwą gratkę bezpłatny komputerowy kurs języka
angielskiego Fun English. Kurs jest
tak przygotowany, by nauka sprawiała
dzieciom przyjemność – mogą one pograć
w gry edukacyjne, uczyć się w oparciu
o filmy, piosenki, fotolekcje oraz słownik
obrazkowy.
Z bibliotecznych statystyk jasno
wynika, że nowy lokal w znaczny sposób
przyczynił się do rozwoju funkcjonowania

“Wieczór wspomnień” poświęcony Janowi Pawłowi II

Mieszkańcy podczas prelekcji nt. historii Kaczkowa

Wieczornica Patriotyczna z okazji Narodowego
Święta 11 listopada.
Prelegentka dr hab. Jadwiga Sadowska
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Z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

Spotkanie wigilijne w Ratuszu Miejskim w grudniu 2014 r.

Rok 2015 w działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku to
wykonywanie pracy opartej na kolejnych
regulacjach przepisów prawa, to troska
o ludzki los i odpowiedzialność za istniejące dysfunkcje w poszczególnych środowiskach. Poprzez ciągłe nowelizacje
przepisów różnych ustaw pracownikom
socjalnym przybywa dodatkowych obowiązków, a zakres udzielanych świadczeń
ulega systematycznemu rozszerzaniu.
Coraz więcej osób i rodzin korzysta ze
wsparcia w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, a katalog spraw
regulowanych przez przepisy prawa
pomocy
społecznej
jest
obszerny.
W roku 2015 uległy zmianie kryteria
dochodowe w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, nastapiły nowe
procedury w postępowaniu z dłużnikami
alimentacyjnymi i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmianami przepisów dotknięta została niemal każda sfera
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zwiększenia stopnia
informatyzacji postępowania administracyjnego.
W roku 2015 Ośrodek Pomocy
Społecznej realizował zadania statutowe i wypłacał następujące świadczenia i zasiłki:
- zasiłki stałe – 39 osób na kwotę 181 625 zł;
składki na ubezpieczenie zdrowotne 26
osób na kwotę 12 414 zł przysługujące dla
osób całkowicie niezdolnych do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności łączne koszty 194 039 zł (dotacja z budżetu
państwa),
- zasiłki okresowe dla 24 rodzin, w przypadku występowania szczególnej okoliczności,
takiej jak: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność – koszty 31 101 zł
(dotacja z budżetu państwa),
- zasiłki celowe jednorazowe - 50 osób
przyznane w celu zaspokojenia niezbę10

dnych potrzeb bytowych uzależnione od
potrzeby i możliwości finansowych gminy
– wydatki 25 753 zł (środki budżetowe
gminy).
Dzięki 60% dotacji z budżetu
państwa dożywianych jest 95 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 – całkowite koszty
realizacji zadania to kwota 43 000 zł.
Dla 4 osób, które ze względu na
wiek, stan zdrowia i samotne zamieszkiwanie
wymagały pomocy świadczone były usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez
Oddział Rejonowy PCK w Ostrowi Maz.
na podstawie umowy pomiędzy Urzędem
Gminy a Oddziałem Rejonowym PCK –
koszty 20 000 zł.
Gmina Brok dopłaca do kosztów
pobytu w Domach Pomocy Społecznej 5
osobom, co w skali roku stanowi kwotę 79
215 zł. Pomoc instytucjonalna w przypadku tych osób była najwłaściwszą i jedyną
formą pomocy.
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 178 rodzin, które w szczególnych
sytuacjach mogą również otrzymać specjalne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 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 92 osobom, świadczenie pielęgnacyjne
– 14, specjany zasiłek opiekuńczy – 5, a zasiłek dla opiekuna - 17 osobom.
Natomiast jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw.
„becikowe” wypłacono w 2015 roku 29
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 świadczenie
z funduszu alimentacyjnego. W bieżącym
roku GOPS wypłacał dla 25 osób
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz prowadził działania wobec 5 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na
terenie gminy, których celem jest poprawa ściągalności alimentów.
Świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią system
wspierania osób uprawnionych środkami
finansowymi pochodzącymi z budżetu
państwa. W 2015 roku do rąk osób uprawnionych trafiły świadczenia w łącznej
kwocie - 1 168 900 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, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, sądu i służby zdrowia.
W roku 2015 GOPS realizował
na podstawie uchwały Rady Ministrów,
ustanowiony w 2014 r. 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. Karta przyznawana jest każdemu
członkowi rodziny, rodzicom wydawana
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jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia
18 lub 25 roku życia, jeżeli uczą się w szkole lub studiują, a osobom niepełnosprawnym na czas obowiązywania orzeczenia
o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na wydarzenia
kulturalne,wystawy,muzea, instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie
całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.
W roku 2015 GOPS wydał 83 Karty Dużej
Rodziny członkom rodzin wielodzietnych.
GOPS ściśle współpracuje: z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Maz, przy którym funkcjonuje
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. GOPS w Broku
kieruje swoich podopiecznych do tego
Zespołu celem uzyskania orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, które
niezbędne jest do celów nierentowych
i stwarza możliwość ubiegania się
o świadczenia z pomocy społecznej.
- z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi
Maz. aktywizując osoby bezrobotne i pomagając w poszukiwaniu miejsc pracy. Po
raz czwarty w roku 2015 GOPS w imieniu
gminy był koordynatorem realizacji porozumienia w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych dla 8 bezrobotnych
bez prawa do zasiłku, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Osoby
skierowane do wykonywania prac za 40 godzin miesięcznie w okresie od 1.03.2015r.
do 31.10.2015 r. otrzymały świadczenia
pieniężne na łączną kwotę 19 440 zł zrefundowaną w 60% ze środków Funduszu
Pracy PUP. Na prace społecznie użyteczne
składają się wszelkiego rodzaju roboty
porządkowo-gospodarcze na obiektach
użyteczności publicznej na terenie miasta
i gminy. Prace społecznie użyteczne to
instrument rynku pracy skierowany do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
stwarzający możliwość aktywizacji osób
bezrobotnych, których tryb i zasady organizacji określa rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.

- z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Maz, który na
podstawie podpisanej umowy z Urzędem
Gminy świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.
- Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, miejscową służbą zdrowia, szkołami, Referatem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowi Maz. weryfikując okresy zatrudnienia osób korzystających ze świadczeń
pod względem opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej i Gminno-Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina”
w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie kwalifikowania i wydawania skierowań dla
rodzin z terenu gminy Brok do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową są objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone
w ustawie o pomocy społecznej, a dochód
nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej, które do 30 września
br. wynosiło - dla osoby w rodzinie 684 zł,
a dla osoby samotnie gospodarującej 813 zł.
Aktualnie, od 1.10.2015 r. kryterium dla
osoby w rodzinie wynosi 771 zł, a dla osoby
samotnie gospodarującej 951 zł.
W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej
wydał 560 decyzji administracyjnych,
od których nie wniesiono odwołań, co
oznacza, iż sposób załatwiania spraw był
zadawalający.
Co roku GOPS organizuje
spotkania wigilijne dla osób samotnych
z terenu miasta i gminy, które stwarzają

możliwość bliższego poznania, rozszerzania
wzajemnych relacji i zacieśniania więzi.

Uroczystość w Ratuszu Miejskim-100 -letnie urodziny
Mieszkańca Broku

W dniu 24 lipca 2015 roku
w Urzędzie Gminy odbyła się wyjątkowa
uroczystość. Najstarszy mieszkaniec gminy Brok – Pan Stanisław Korzeb – skończył
100 lat. Z tej niecodziennej okazji z Szanownym Jubilatem i towarzyszącymi Mu
dziećmi i wnukami spotkał się Burmistrz Gminy, Kierownik GOPS oraz
przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zamiast tradycyjnych „Stu lat” Dostojnemu Jubilatowi zaśpiewano „Dwieście lat”,
który z uśmiechem na twarzy zdradził, że
wróżka wróżyła Mu 115 lat życia...
Ośrodek Pomocy Społecznej
spełnia w środowisku lokalnym ważną
rolę, każdego dnia podejmuje decyzje
dotyczące przyznawania świadczeń po
rozpatrzeniu każdego indywidualnego
wniosku, przypadku i sytuacji osobistej mieszkańców oraz współpracuje z osobami
potrzebującymi pomocy.
Przypominamy i informujemy o nr
telefonu 29 -7457557 - pod którym wszyscy
mieszkańcy Gminy Brok mogą uzyskać
wszelkie informacje z zakresu pomocy
społecznej, jak też zgłosić i przekazać dane
o sytuacji osób i rodzin potrzebujących
pomocy.

Pracowity rok Referatu Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Komunalnej
po przekształceniach organizacyjnych
z dniem 1 stycznia 2014 roku kontynuuje działalność związaną ze sprawami gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na
terenie naszego miasta i gminy.
W okresie zimowym i wiosennym
realizowane były prace porządkowe na
terenie bazy, równanie dróg gminnych,

czyszczenie cieku wodnego Turka,
wycinka krzewów i porządkowanie plaży
miejskiej oraz prace związane z prowadzeniem akcji zimowej.
Następny okres to budowa
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przy ulicy Dąbrowskiego, Traugutta,
Pułtuskiej oraz usuwanie drobnych awarii.

W maju br. zakupiono i wysadzono kwiaty w ciągu ulicznym Dąbrowkiego, które były pielęgnowane
przez cały okres wegetacyjny.
Wokół kościoła parafialnego
i ratusza miejskiego dokonano cięć
ozdobnych krzewów i prowadzona była
codzienna ich pielęgnacja (koszenie
i podlewanie).
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W okresie letnim realizowano
zadania związane z przygotowaniem do
„Dni Broku i Puszczy Białej”.
Jedną z ważniejszych prac było uporządkowanie skarpy znajdującej się na
obrzeżach targowiska od strony miejskiej
promenady. Zostały usunięte zbędne
krzewy i zarośla, dowieziono ziemię, nadano skarpie odpowiedni spadek i posia-

no trawę, ogrodzono przyległy teren nadając mu estetyczny wygląd.
W następnym etapie działalności uporządkowano teren wokół cmentarza żydowskiego zwanego kirkutem. Od stro-

Informacje podatkowe
Stawki podatkowe na 2016 r.
Stawki podatku od nieruchomości
na 2016 rok pozostały nie zmienione
i wynoszą - od 1 m² powierzchni użytkowej
budynków lub ich części:
1) mieszkalne – 0,63 zł,
2) budynków lub ich część i związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej –
17,80 zł,
3) budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 3,80 zł,
4) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,97 zł,
5) budynki pozostałe lub ich części:
a) szopy, składy, garaże – 3,95 zł,
b) inne niż wymienione pod lit. a – 7,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
7,17 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.
12
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ny ul. Narutowicza wycięto kilkanaście
sztuk drzew, w sąsiednich ulicach zbędne
krzewy oraz zebrano zalegające odpady,
co stworzyło możliwość powstania dodatkowych miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych mieszkańców odwiedzających groby na cmentarzu parafialnym.
Jedną z ważniejszych prac było porządkowanie pomieszczeń Domu Kultury przy
ulicy Pułtuskiej.
Należy również wspomnieć, że dzięki
zakupowi nowego ciągnika oraz samochodu asenizacyjnego SCANIA, poprawiły się warunki oraz jakość świadczonych usług w zakresie odbioru nieczystości. W miesiącu wrześniu i październiku referat prowadził prace oczyszczenia całej sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta liczącej już ponad 10 kilometrów.
W miejscowości Bojany i Brzostowa Kostrów, wzdłuż drogi gminnej
założono cztery przepusty drogowe
usprawniając w ten sposób odpływ wód
opadowych.
W okresie jesiennym duży nacisk poło- od 1 m² powierzchni gruntu:
1) od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,70 zł,
2) od gruntów pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
0,41 zł,
b) innych niż wymienione pod lit. a - 0,25 zł,
3) od gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji 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 –
3 zł (nowość od 2016 r.)
4) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,21 za 1 ha powierzchni.
Stawka podatku rolnego na 2016 rok uległa
obniżeniu:
–
z 1 ha przeliczeniowego wynosić

żono na prace związane ze zbiórką i wywozem opadłych liści na terenach miejskich. Przeprowadzony został remont
kapitalny przyczepy ciągnikowej oraz
przygotowany został sprzęt do zbliżającego się okresu zimowego.
Trwają także prace związane z naprawą
dróg gminnych poprzez dowożenie
pospółki drogowej i ich równanie.
W okresie jesiennym przeprowadzono
zbiórkę odpadów wielogabarytowych
oraz zużytego sprzętu gospodarstwa
domowego, elektrycznego i elektronicznego.
W przyszłości planujemy stworzenie
na terenie bazy gospodarki komunalnej
punktu selektywnego odbioru odpadów
tzw. PSZOK, gdzie byłyby one gromadzone w sposób uporządkowany w wyznaczonych miejscach, pojemnikach,
wiatach.
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej robią wszystko, aby nasze miasto
było czyste i zadbane. A nadrzędnym
naszym celem jest praca na rzecz i dla
dobra mieszkańców.
będzie w kwocie 134,3750 zł i w stosunku do
2015 r. uległa obniżeniu o kwotę 3,1250 zł.
(dla rolników),
–
z 1 ha fizycznego wynosić będzie
w kwocie 268,75 zł i w stosunku do 2015
r. uległa obniżeniu o kwotę 6,25 zł (dla
pozostałych).
Stawki podatku leśnego na 2016 r.
- stawka podatku leśnego na rok 2016 wynosi
42,1894 zł z hektara fizycznego. W stosunku
do roku 2015 uległa podwyższeniu o 0,6424
zł.
Stawki podatku od środków transportowych
obowiązujące na roku 2016 pozostały bez
zmian w stosunku do roku 2015.
Osoby fizyczne są ustawowo
obowiązane do złożenia w tutejszym Urzędzie Gminy informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, gruntach i lasach,
sporządzoną na formularzach IN-1, IR-1,
IL-1 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
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i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r., poz. 849 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 obowiązan 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.

Na warcie pamięci
Uroczyste obchody Narodowych Świąt
w Broku

W związku ze zmianą w/w ustaw
od 2016 r., gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15
marca.
Od 2016 roku nie nalicza się
podatku, jeżeli wysokość zobowiązania
podatkowego na dany rok podatkowy nie
przekraczałaby określonych na dzień 1
stycznia roku podatkowego, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym
przesyłki poleconej za potwierdzeniem
odbioru przez operatora wyznaczonego
w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. poz.1529),
w br. kwota ta wynosi 6,10 zł.
Na wniosek Burmistrza Gminy
Brok, Wojewoda Mazowiecki zarządzeniem
nr 877 z dnia 2015.09.03 powołał komisje
do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, w których wystąpiły szko-
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dy spowodowane przez suszę. Złożonych
zostało przez rolników 49 wniosków
o oszacowanie szkód spowodowanych suszą, z tego w 36 gospodarstwach straty wyniosły powyżej 30% średniej produkcji
w okresie trzech ostatnich lat, którzy mogli
ubiegać się o pomoc finansową z ARiMR.
Producenci rolni w 2015 r. złożyli
160 wniosków o zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego i wypłacono kwotę w wysokości 57.049,72 zł.
W roku bieżącym wydano decyzji podatkowych:
1) na podatek rolny - 685,
2) na podatek leśny - 45,
3) podatek od nieruchomości - 768,
4) w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – 1175.
Do podatników, którzy zalegają
w płaceniu podatków zostało wystawionych
161 upomnień i 22 tytułów wykonawczych.

oraz występy artystyczne młodzieży ze
Szkoły w Broku. W tym roku w dniu 11
listopada zebrani Mieszkańcy mieli okazję
wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych
zaprezentowanych przez zespół ludowy
„Jarzębina”.
Brokowianie pamiętali o 75. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Uroczysty przemarsz pod Pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego

Obchody Narodowych Świąt w naszym mieście mają swoją tradycję
i podniosły charakter. W roku 2015 pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
obchodzone były uroczystości związane
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Świętem Niepodległości 11 listopada.
Obchody każdej uroczystości rozpoczyna
uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny
w Kościele Parafialnym. Stałym punktem
obchodów jest wspólny przemarsz w asyście Pocztów Sztandarowych pod Pomnik
naszego Wodza, gdzie następuje złożenie
wiązanek kwiatów przez obecne delegacje

10 kwietnia 2015 r. przed pomnikiem poświęconym Ofiarom Zbrodni
Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej w Broku
odbyła się uroczystość upamiętniająca te
Tragiczne Wydarzenia.
Punktualnie o godzinie 9.00 w mieście zabrzmiały syreny alarmowe.
Obelisk upamiętniający ofiary Katynia
z 1940 r. i ze Smoleńska 2010 r. znajduje się
przed Ratuszem Miejskim. Został wyświęcony w 2014 roku.

Obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicy
Katastrofy Smoleńskiej

Uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

W uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicę
Katastrofy Smoleńskiej udział wzięli:
duszpasterze Brokowskiej Parafii Proboszcz ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz
oraz ks. Prałat Stanisław Skarżyński,
Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek
Młyński, Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Runo, Burmistrz Miasta Ostrów
Mazowiecka Jerzy Bauer, Sekretarz
Miasta i Gminy Brok Tomasz Skibicki
wraz z pracownikami, przedstawiciele
Nadleśnictwa na czele z Nadleśniczym
Piotrem Uścian-Szaciłowskim, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
z terenu gminy Brok, nauczyciele i młodzież
13
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada

szkolna, przedstawiciele organizacji społecznych oraz zebrani Goście i Mieszkańcy
Miasta i Gminy.
Po krótkiej modlitwie odmówionej przez
Proboszcza Księdza Prałata Jarosława
Hrynaszkiewicza, uroczyście złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, oddając
w ten sposób hołd tym, którzy zginęli.
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Krajowej - kpt. Stanisława Pieszkowskiego,
por. Hieronima Piotrowskiego, Jana
Kmiołka, usytuowaną przy trasie BrokMałkinia w asyście Pocztów Sztandarowych biało-czerwonych wiązanek kwiatów
i zapalenie symbolicznych zniczy przez
delegacje Władz Samorządowych, Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, przedstawicieli Związku Piłsudczyków RP, V
Pułku Ułanów Zasławskich oraz reprezentantów Młodzieży Szkolnej i Mieszkańców.
W dalszej części uroczystości w Kościele
Parafialnym pw. Św. Andrzeja Apostoła
została odprawiona uroczysta Msza Święta
w intencji „Żołnierzy Wyklętych”.
W Eucharystii uczestniczyli: przedstawiciele Władz Samorządowych, na czele
z Burmistrzem Miasta i Gminy Brok Mar-

Uroczyście uczczono Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Broku
28 lutego 2015 roku w Broku odbyły się
obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych.
Niezłomnych
bohaterów antykomunistycznego podziemia uczczono złożeniem wiązanek pod
pomnikiem Żołnierzy AK oraz okolicznościowym nabożeństwem zakończonym
patriotycznym widowiskiem.
Uroczystości zostały zorganizowane przy
współpracy: Burmistrza Miasta i Gminy
Brok Marka Młyńskiego, ks. Prałata
Jarosława Hrynaszkiewicza - Proboszcza
Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku
oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów
Mazowiecka Piotra Uścian-Szaciłowskiego.
Uroczystość zainaugurowało złożenie pod
tablicą upamiętniającą Żołnierzy Armii

Widowisko dramatyczne podczas uroczystości
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Ostatnim akcentem obchodów było przedstawione widowisko dramatyczne, upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”. W piękny i wzruszający sposób uwypuklono
ostatnie chwile życia Bohaterów Podziemia Antykomunistycznego, którzy ani na
moment nie zapomnieli o wierności Bogu,
Ojczyźnie i rodzinie. Byli to Jan Borysewicz
„Krysia”, Łukasz Ciepliński „Pług”, Danuta
Siedzikówna „Inka”, Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka”, Józef Franczak „Lalek”, Witold
Pilecki „Witold”. Powagę uroczystości dopełniła odpowiednia sceneria, muzyka
skrzypiec płynąca na żywo i wysoki kunszt
aktorów widowiska, którymi byli: Jacek Stachacz, Uliana Kikoła, Joanna Białkowska,
Rafał Wojtkowski i Sylwester Runo.

Uroczyste złożenie wiązanek pod pomnikiem Żołnierzy AK

kiem Młyńskim, Przewodniczącym Rady
Gminy Sylwestrem Runo wraz z Radnymi
i Sołtysami, Sekretarzem Tomaszem
Skibickim, przedstawiciele Nadleśnictwa
Ostrów Mazowiecka wraz z Nadleśniczym
Piotrem Uścian - Szaciłowskim, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, V Pułku
Ułanów Zasławskich, delegacje Służb Mundurowych, Szkół, Instytucji Publicznych,
Organizacji Społecznych oraz Żołnierze
walczący z okupantem hitlerowskim i stalinowskim, a także zgromadzeni Goście
i Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci
“Żołnierzy Wyklętych”

Droga Krzyżowa ulicami Miasta
W Wielki Piątek, 3 kwietnia br., po raz
dziesiąty ulicami naszego miasta przeszła
uroczysta Droga Krzyżowa poświęcona
Osobie Św. Jana Pawła II w 10 –tą rocznicę
śmierci Papieża Polaka.
Tradycyjnie mieszkańcy naszego miasta
zgromadzili się przy Zespole Publicznych
Placówek Oświatowych w Broku, aby razem podążyć ulicami Broku za Krzyżem
14

Chrystusowym niesionym na ramionach, rozważając poszczególne stacje
Drogi Krzyżowej.
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Uroczysta Msza Św. w intencji zmarłych strażaków
W niedzielę 8 listopada 2015 r.
o godz. 12:00 w Kościele p.w. Św. Andrzeja
Apostoła w Broku odprawiona została
uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych
i poległych w akcji strażaków z powiatu
ostrowskiego.

pocztów sztandarowych, pododdziału oraz
zaproszonych gości do Kościoła, gdzie
przed rozpoczęciem Mszy Świętej Kapelan
powiatowy Straży Pożarnej Ks. Kanonik
Piotr Kapelański modlił się w intencji
zmarłych i poległych w akcji strażaków
wymieniając przy tym nazwy jednostek
OSP z terenu powiatu, w tym czasie zostały
zapalone i ustawione przed ołtarzem zniczesymbol pamięć o zmarłych druhach.

Wspólna modlitwa za zmarłych
strażaków jest tradycją zapoczątkowaną 12
ostrowskiego, a wraz z nimi poczty
sztandarowe, w sumie około 350 druhen
i druhów strażaków OSP z całego powiatu
oraz Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi
Mazowieckiej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Ostrowski Zbigniew
Kamiński, Komendant Powiatowy PSP
w Ostrowi Mazowieckie bryg. Janusz
Iwanowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Leszek Falbowski, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Andrzej Wyszogrodzki, Burmistrz Miasta
i Gminy Brok Marek Młyński oraz wójtowie
gmin z terenu powiatu ostrowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.
11:40 przemarszem z placu OSP w Broku

Po uroczystej Mszy Świętej strażacy, księża i przedstawiciele samorządu
na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy
Brok Marka Młyńskiego udali się na
tradycyjny poczęstunek w postaci gorącej
grochówki.

lat temu przez ks. prof. Józefa Łupińskiego
diecezjalnego duszpasterza strażaków, której gospodarzem co roku jest inna parafia.
Kontynuując tę piękną tradycję
do brokowskiej parafii przybyli strażacy
z blisko 50 jednostek OSP z powiatu

Dzieje „sławnego” parowca
Tegoroczne wakacje należały do
wyjątkowo słonecznych i suchych. Stan
przepływającego przez nasze miasto Bugu
był wyjątkowo niski. W efekcie rzeka
odsłoniła jedną ze swoich tajemnic, wrak
parowca. Obiekt ten sprawił, że w Broku
pojawiły się TVP Info, TVN i kilka stacji
radiowych. Wszyscy chcieli wiedzieć coś
więcej o tym statku.
O tym, że ten wrak spoczywa
w rzece mieszkańcy Broku i Bojan
wiedzieli „od zawsze”. Niestety czas
sprawił, iż choć teorii dotyczących tego,

Mszę Świętą koncelebrowało
dwóch księży: Ks. Piotr Kapelański – Powiatowy Kapelan Strażaków oraz Ks. Prałat
Jarosław Hrynaszkiewicz–Proboszcz Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Broku.
Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z OSP
Ostrów Mazowiecka pod batutą kapelmistrza Sławomira Gąglewskiego.

kiedy ten statek spoczął na dnie rzeki,
było co prawda sporo, ale wiele z nich
było wzajemnie sprzecznych. Część
twierdziła, iż to jednostka zatopiona
w czasie I Wojny Światowej. Podawano
różne przyczyny jej zatonięcia od ostrzelania po samozatopienie.
Inną wersję podawał Pan
Eugeniusz Skrajny (88 l), mieszkaniec
Bojan, który powołując się na słowa
swojego ojca sugerował, iż była to
jednostka zatopiona podczas wojny roku
20. Parowiec oraz trzy inne jednostki

uciekały po bitwie Warszawskiej na
wschód wioząc zrabowane skarby.
Ostrzelany przez Polaków na wysokości
Bojan statek utknął na mieliźnie. Trzy
mniejsze jednostki nie dały rady ściągnąć
go z powrotem na głęboką wodę i pozostawiły w tym miejscu. Jedna z nich ponoć
została potem zatopiona na wysokości
brokowskiego mostu.
Inne teorie sugerowały, iż jest to
statek, który zatonął w dwudziestoleciu
międzywojennym, inne mówiły o wrześniu 1939 roku.
Niektórzy, opierając się na przewodnikach dla wodniaków, datę jego zatopie15
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miały 23 metry długości.
Tymczasem wrak należy
do jednostki mającej aż
36 metrów długości.
Losy polskich cywilnych jednostek rzecznych
z dwudziestolecia międzywojennego są dobrze
Źródło:
http://exploratorzy.pl/historyk-z-mshe-odkryty-statek-naudokumentowane.
Nie
bugu-to-herold-lub-mazur/
zachowały się żadne informacje,
by któraś z nich zatonęła na Bugu
nia przesunęli na rok 1945 a nawet 1946.
pod Brokiem. Również los każdego
Miałby to być parowiec z floty dnieze służących pod polską banderą
przańskiej przerzucony na Bug w ślad za
okrętów floty rzecznej jest dobrze
nacierającą Armią Czerwoną.
udokumentowany. Należy też pamiętać,
Co jest fikcją, a co prawdą?
iż większość tych jednostek miała napęd spalinowy, zaledwie kilka jednostek
pomocniczych było bocznokołowymi
parowcami i żaden z tych okrętów nie
zatonął w okolicach Broku. Potwierdza
to zresztą informacja mieszkańców
Bojan twierdzących, iż w dwudziestoleciu międzywojennym próbowano podnieść z dna ten wrak.
Wersja, iż okręt ten zatonął
w roku 1920 również ma pewne
mankamenty. Gdyby okręt osiadł na
mieliźnie w sierpniu, to jesienią przy
wyższym stanie wody powinno się go dać
Na pewno nie jest to jednostka floty
łatwo uruchomić.
dnieprzańskiej z czasów II Wojny
Tak więc drogą eliminacji
Światowej. Owszem Rosjanie w 1944
zbliżamy się do prawdy. Badania arprzerzucili kilkanaście jednostek flotylli
cheologiczne prowadzone przez Stowadnieprzańskiej na Bug. Co ciekawe okręty
rzyszenie Naukowe Archeologów Polte nie przypłynęły, ale przyjechały koleją.
skich przy współudziale Mazowieckiego
Spławiono je w Małkini i zachowały się
Stowarzyszenia Historycznego „Explonawet zdjęcia lotnicze wykonane podczas
ratorzy.pl w roku 2014 oraz 2015 dały
tej operacji. Żadna z tych jednostek nie
nam szereg informacji. Jest to jednostka
była parowcem, ponadto największe z nich
z przełomu XIX i XX wieku, szeroka na 4,5 m, długa na prawie 38 m.
MSHE udało się otrzymać wiadomość
ze zdjęciem, na którym ją widać. Dzięki
czemu poznaliśmy jej treść, „Ferdinand
Schichau, Elbing Prussia, Nr 1855, Rok
1895”. Ta informacja sprawiła, iż wrak
przestał być anonimowy.
Uproszczona rekonstrukcja przypuszczalnego
wyglądu statku “Mazur”
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Zatopiony parowiec to najprawdopodobniej „Mazur”, jednostka
pasażerska należąca do płockiego
przedsiębiorstwa żeglugowego, którego
właścicielem był Julian Górnicki.

W czasach swojej świetności okręt ten
pływał regularnie pomiędzy Warszawą
a Płockiem. Niektóre z jego rejsów prowadziły Bugiem na Polesie. Po wybuchu
I Wojny Światowej, w 1914 roku, Mazura
zmobilizowali Rosjanie. Podczas letniej
ofensywy państw centralnych w roku 1915
najprawdopodobniej próbowano nim
uciec na wschód. Stan wraku wskazuje,
iż na głębi samozatopiła go
własna załoga. Może rozkazy wydano za późno i drogi
odwrotu były odcięte? Wysoce prawdopodobna jest też
wersja z brakiem węgla i samozatopieniem
unieruchomionego okrętu. Od tej pory
jest on w niepodzielnym
władaniu rzeki, mimo wielokrotnie ponawianych prób
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podniesienia. Ostatnią z takich prób
podjęła w 2006 roku firma ratownictwa
wodnego RAKO z Warszawy.
Możemy nawet dokonać przybliżonej
rekonstrukcji wyglądu wraku „Mazura”
z czasów kiedy pływał regularnie

pomiędzy Warszawą a Płockiem.
Popularność jaką wrak „Mazura”
cieszył się latem sprawia, iż pojawili się nowi chętni by wydrzeć Bugowi jego własność i podnieść a nawet wyremontować
statek. Aktualnie Wojewódzki Konserwa-

Brokowiak
tor Zabytków prowadzi postępowanie
w sprawie wpisania brokowskiego parowca do rejestru zabytków.

Wspomnienia z gminnych imprez
Gorące Dni Broku i Puszczy Białej
Miasto i Gmina Broku już po raz
XXXVII hucznie obchodziła swoje
święto !!!
W
programie
tegorocznych
obchodów Dni Broku, które trwały w upalny weekend 4 i 5 lipca 2015 roku na
Mieszkańców Miasta i Gminy Brok oraz
Gości czekało mnóstwo atrakcji.
Brokowskie świętowanie zainaugurowane zostało w sobotni poranek
atrakcjami sportowymi: rozgrywkami
w piłkę siatkową plażową o Puchar
Burmistrza Broku, spływem kajakowym
oraz pokazami na rzece Bug Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratownictwa

z Warszawy. Wydarzenia te stanowiły
jednakże dopiero początek tego wszystkiego, co pełną parą, niczym potężna lokomotywa ruszyło w sobotnie popołudnie.
W pierwszej kolejności Mieszkańcy mieli przyjemność uczestniczyć
w imponującej prezentacji talentów

artystyczno-wokalnych, które zaprezentowali uczniowie z brokowskich szkół.
Po południu podczas uroczystego otwarcia Święta Miasta Burmistrz
Marek Młyński wraz z Sylwestrem
Runo - Przewodniczącym Rady Gminy

wręczyli stypendia najlepszym uczniom
i sportowcom z brokowskich szkół
oraz listy gratulacyjne ich rodzicom
i trenerowi. Otrzymali je: Daria Wójcicka ze Szkoły Podstawowej w Broku,
Katarzyna Sadowska ze Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym, Aleksandra
Grabowska z Gimnazjum w Broku oraz
sportowcy: Konrad Równy ze Szkoły
Podstawowej w Broku, a także karatecy
z Brokowskiego Klubu Karate Kyokushin
Jakub Popławski będący jednocześnie
najlepszym sportowcem Gimnazjum
w Broku i Rafał Szulęcki.
Uroczystą galę wręczenia nagród dopełniło uhonorowanie zasłużonych Mieszkańców Miasta i Gminy Brok za wkład w rozwój infrastruktury w Gminie, za ich wieloletnią pracę oraz działalność społecznopubliczną. Statuetką wyróżnieni zostali Łucja
i Krzysztof Jóźwik - właściciele Ośrodka
Wczasowego “Nadrzecze” za wysoką
jakość świadczenia usług turystycznych
oraz budowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Brok, dr hab. Jadwiga
Sadowska za osobisty wkład w rozwój
regionalny Miasta i Gminy Brok. W tym
roku listy uznania za działalność społecznopubliczną na rzecz lokalnej społeczności
otrzymali: Bogusława Stefańczuk - Sołtys
Sołectwa Czuraj, śp. Józef Rojek - Sołtys

Sołectwa Brzostowa i Grażyna Góral Sołtys Sołectwa Laskowizna.
Późnym popołudniem publiczność rozgrzały zespoły disco polo: Marioo oraz
Gesek, którzy bawili znanymi i lubianymi przebojami, wprowadzając wszystkich
w znakomity nastrój.
Zaraz po nich na scenie pojawiły się
największe gwiazdy tego wieczoru. Jako
pierwsza wystąpiła Kasia Popowska. Młoda artystka zaprezentowała utwory „Lece

tam”, „Tlen”, „Przyjdzie taki dzień” przy
których publiczność bawiła się znakomicie, śpiewając razem z wokalistką znane piosenki. Na zakończenie piosenkarka wspólnie z Julią Sztanderą uczennicą Szkoły
Podstawowej w Broku zaśpiewały jeden
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z jej przebojów.
Kulminacją wieczoru był koncert zagranicznej gwiazdy Mario Bischina. Publiczność
szalała przy takich utworach jak „Morena”,
„Loca”, „Macarena”, „Sexy Mama”.
Wieczór zakończył się dyskoteką, którą
prowadził DJ Xawier.

Niedziela rozpoczęła się od Mszy Św.
w intencji Mieszkańców Miasta i Gminy
Brok. W godzinach rannych odbył się turniej
piłkarski o Puchar Burmistrza. W niedzielne popołudnie warto było wybrać się na spacer z dziećmi, gdyż na najmłodszych czekały liczne konkursy, animacje, malowanie
twarzy i zabawy prowadzone przez animatorów ze studia artystycznego Karuzela.
W międzyczasie zainteresowani mogli obejrzeć mobilne stanowisko bezpiecznego
kierowcy z symulatorami dachowania i zderzeń oraz pokazy wybuchającej poduszki
powietrznej.
Wśród tak licznych wydarzeń tego popołudnia znalazła się chwila na uroczyste
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wręczenie nagród najlepszym czytelnikom Biblioteki Publicznej w Broku:
Grażynie Jakubik, Józefie Millak, Marcie
Głębockiej, Waldemarowi Siekierskiemu
i Weronice Oponowicz oraz podziękowania darczyńcom biblioteki.
Tradycyjnie na scenie odbył się przegląd
muzyki ludowej i biesiadnej, podczas
którego zaprezentowały swój repertuar
zespoły: Retro Band, Małkinianka,
Sadowianki, Świtanki oraz nasz brokowski Zespół Jarzębina. Zaraz po nim na
scenie wystąpiły zespoły: Pekwadrat oraz
Kometa.
Jednakże tego wieczoru, kilkutysięczny
tłum fanów czekał na występy zespołu
After Party. Koncert gwiazdy wieczoru na
brokowskiej plaży miejskiej był prawdziwą
ucztą dla wszystkich miłośników muzyki
rozrywkowej, którzy bawili się świetnie
w rytm największych hitów takich jak
„Motyle w brzuchu”, „Ślimak pokaż rogi”,
„Tylko ona jedyna”. Muzyczny wieczór
zakończyła impreza taneczna z wyborem
miss plaży, serwowana przez Dj’a Rawę.
Zaproszenie na przyszłoroczne Święto
Miasta
Cieszymy się, że Dni Broku i Puszczy
Białej były niezwykle udane, sprzyjała
temu fantastyczna pogoda, a bogaty program imprezy wypełniony różnorodnym
repertuarem programowym przyciągnął do

naszego miasteczka kilkutysięczne tłumy.
Już dziś zapraszamy na kolejne, tym razem
XXXVIII Dni Broku i Puszczy Białej 2016.
Sponsorzy imprezy:
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VIATELECOME Sp. z o.o., Wrocław
FLORAD Krzysztof Zawistowski, Brok
Fabryki Mebli FORTE S.A., Ostrów
Mazowiecka
LEBART Bartosz Łogwiński i Wspólnik Sp.
J., Rakowiska
PZU Oddział Ostrów Mazowiecka
Centrala Banku Spółdzielczego, Ostrów
Mazowiecka

Przedsięb. Wielobranż. KAMAR Maria J.
Kacprzycka, Brok
AGMET Łukasz Kołek, Brok
Dom Wczasowy NADRZECZE Krzysztof
Jóźwik, Brok
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji - Obsługa
Inwestycji, Ostrołęka
Restauracja Gracja Ewa i Andrzej Użarowscy,
Brok
Firma Transportowo - Usługowa Mirosław
Przesmycki,Małkinia Górna
AUTOSERVICE Stacja Kontroli Pojazdów
Tadeusz Suchecki, Brok
Firma Handlowo-Usługowa WIKTORIA
Justyna Olszewska, Brok

STEWAY Sp. z o.o., Brok
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
Andrzej Gajewski, Brok
Przed. Usług Geodezyjno - Kartograficznych
GEOMETRA Marek Tomiczak, Ostrów
Mazowiecka
Zakład Produkcyjno Handlowy Marek
Rosiński, Brok
PUH AL.-AN Stacja Paliw Wrochna, Brok
GROMET Krystyna i Andrzej Grądzcy,
Brok
PLAST-FOL Mieczysław Winecki, Brok
Przeds. Wielobranż. BROMAT Stefan
Brzostek, Brok
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wanda
Figat, Laskowizna
Brzostek Waldemar Zakład Remontowo –
Budowlany, Ostrów Mazowiecka
Sławomir Suchcicki, Brok
AGSEO Agnieszka i Sebastian Oczkowscy,
Brok
Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze Zdzisław
Socik, Brok
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SOB-BRUK Dorota i Andrzej Sobiescy,
Kaczkowo Stare
Produkcja Piekarnicza i Sklep Spoż.Piekarniczy Jacek i Maciej Socik, Brok
Zakład Wędliniarski Andrzej Stefańczyk,
Brok
Usługi Rolnicze i Ogrodnicze Stanisław
Owczarek, Brok

Teresa i Zdzisław Domasik, Warszawa
CARWAR Marian i Piotr Czarnaccy, Ostrów
Mazowiecka
Gabinety Kosmetyczne MEGA BEAUTY
Kwiaciarnia STOKROTKA Bożena Młyńska,
Ostrów Mazowiecka
Tartak Usługowo - Handlowy Henryk
Brzostek, Brok

Zajazd KORMORAN Tomasz Sztandera,
Brok
Teresa
Fidura
Sklep
SpożywczoPrzemysłowy, Brok
Firma ROLSTAL Janusz Pawłowski, Ostrów
Mazowiecka
Firma NEON Paweł Zyśk, Brok
Agroturystyka Binduga Marzena i Zdzisław
Niegowscy, Brok

Mikołaj odwiedził dzieci
z Miasta i Gminy Brok

skupieniu oczekiwały jego przybycia.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali
od Mikołaja paczki, które sprawiły im wiele
radości.

20. PPH PLAST-FOL Mieczysław Winecki,
Brok
21. Gałązka Tadeusz i Bogusława, Brok
22. Brzostek Stefan, Brok
23. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wanda
Figat, Laskowizna
24. Suchcicki Sławomir, Brok
25. CARWAR Marian i Piotr Czarnacki,
Ostrów Mazowiecka
26. Gabinety Kosmetyczne MEGA BEAUTY
Kwiaciarnia STOKROTKA Bożena Młyńska,
Ostrów Mazowiecka
27. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Teresa
Fidura, Brok
28. Teresa i Zdzisław Domasik, Warszawa
29. Tartak Usługowo-Handlowy Henryk
Brzostek, Brok
30. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy
RZEMIEŚLNIK Grażyna Strąk, Brok
31. Zakład Produkcyjno - Handlowy Marek
Rosiński, Brok
32. Oczkowski Sebastian, Małkinia
33. Sklep Zieleniak Agnieszka Szołkowska,
Brok
34. Jacek i Maciej Socik, Brok
35. Marzena i Zdzisław Niegowscy, Ośrodek
“Binduga”, Brok

Szczególne podziękowania
złożyć wszystkim sponsorom:

Zabawy, konkursy, zadowolenie i uśmiech
ponad 400 dzieci i młodzieży towarzyszyły
zorganizowanemu po raz piąty przez
Burmistrza Miasta i Gminy Brok spotkaniu
z Mikołajem. Impreza odbyła się tradycyjnie przed Ratuszem Miejskim, a licznie
przybyłych na nią młodych mieszkańców
naszej Gminy wraz z rodzicami, babciami,
dziadkami i opiekunami, serdecznie powitał
Burmistrz Marek Młyński, który życzył
wszystkim dobrej zabawy, podziękował
licznym sponsorom, dzięki którym przy
wspólnej współpracy z Burmistrzem mogliśmy rozdać aż 400 świątecznych paczek.
Zanim jednak doszło do spotkania z Mikołajem uczestnicy bawili się wraz z Panem
Kleksem i Śnieżynką, w prezentowanym
przez nich świątecznym programie spotkania, brali udział w konkursach, za które
nagradzani byli drobnymi upominkami.
A kiedy zadzwonił dzwonek zbliżającego się
Mikołaja dzieci z niecierpliwością i wielkim

pragniemy

1. Fabryki Mebli FORTE S.A., Ostrów
Mazowiecka
2. PHU s.c. Niedzielski Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów, Ostrów Mazowiecka
3. DOMOST sp. z o.o., Małkinia
4. Kuczyńska Renata, Stanisławów
5. AGMET Łukasz Kołek, Brok
6. Dom Wczasowy Nadrzecze Krzysztof
Jóźwik, Brok
7. AUTO SERVICE Brok Stacja Kontroli
Pojazdów Tadeusz Suchecki, Brok
8. Dorota Kopaniarz, Małkinia Górna
9. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
i Projektowych Arkadiusz Łojewski, Ostrów
Mazowiecka
10. Centrala Banku Spółdzielczego, Ostrów
Mazowiecka
11. Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Brzostek, Ostrów Mazowiecka
12. Krystyna i Andrzej Grądzcy, Brok
13. Tomiczak Marek, Brok
14. Malarski Tomasz, Brok
15. ESCO PROJEKT Roman Dębowski,
Marki
16. Ewa i Andrzej Użarowscy Restauracja
Gracja, Brok
17. PHU MATER-BIUR Robert Niedźwiecki,
Łódź
18. SOB-BRUK Andrzej Sobieski, Kaczkowo
Stare
19. Socik Zdzisław, Brok
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Bezpłatny gminny serwis informacyjny SMS
Szybka i rzetelna informacja w dzisiejszych czasach jest kluczem dobrej komunikacji. Podnosząc poziom
usług na tym polu Urząd Miasta i Gminy w Broku prezentuje kolejne narzędzie dzięki któremu będziemy
mogli na bieżąco informować Mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych
oraz o sytuacjach mających miejsce w naszej gminie takich jak zagrożenia i awarie, co stanowi ważny krok
w kierunku budowania społeczeństwa informacyjnego.
Serwis sms jest całkowicie bezpłatny a rejestracja w nim odbywa się w sposób łatwy i przejrzysty poprzez wypełnienie
formularza znajdującego się na stronie www.brok.pl.

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, Justyna Macioch, SP w Kaczkowie Starym, zppo w Broku, Andrzej Zdziarski,
Genowefa Kulinowska, Ewa Młynarczuk.

