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Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Brok

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 

rodzinnego ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój, poczucie prywatnego  

i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu  

przez cały nadchodzący Nowy Rok 2018.
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Szanowni Mieszkańcy!
 Siedem lat intensywnej pracy dla 
naszej społeczności, pokazało jak wiele 
można osiągnąć, a jednocześnie utwier-
dza mnie w przekonaniu, jak wiele jeszcze 
jest do zrobienia w tym małym urokliwym 
miasteczku i gminie Brok. Zdaję sobie 
sprawę, jak wiele inwestycji musimy jesz-
cze zrealizować!
 Wyremontowane budynki uży-
teczności publicznej, rozbudowa oczysz-
czalni ścieków, modernizacja oświetlenia 
na terenie całej gminy, kanalizacja sanitar-
na, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
budowa dróg i mostu, to tylko niektóre 
inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich 
lat. Ale potrzeby Miasta i Gminy w zakre-
sie inwestycji są jeszcze większe.
 Ogromnym wyzwaniem jest na-
dal dla nas wszystkich budowa wodociągu 
w Kaczkowie Starym i Kaczkowie No-
wym. Niezbędna jest również rozbudowa 
sieci kanalizacji. Są to niezwykle kosztow-
ne inwestycje, które bez możliwości pozy-
skania środków zewnętrznych będzie nam 
bardzo trudno zrealizować.
 Rok 2017 mija nam głównie 
pod hasłem „modernizacja”. W tym 
roku Gmina Brok przystąpiła do re-
alizacji projektu „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej...”. 
W ramach tego projektu zostało już 
wykonane ocieplenie budynku Zespo-
łu Publicznych Placówek Oświatowych  
w Broku, wykonano nową elewację, wy-
mieniono część okien oraz dokonano 
gruntownej przebudowy kotłowni i syste-

mu ogrzewania. W ramach tego zadania 
rozpoczęto także prace remontowe bu-
dynku świetlicy wiejskiej we wsi Lasko-
wizna. Natomiast w 2018 r. rozpocznie 
się remont świetlicy w Bojanach oraz przy  
ul. Czuraj w Broku.   
 Rok 2017 to czas intensywnych 
prac remontowych w budynku Domu 
Kultury. Pozyskane środki umożliwiły 
przeprowadzenie remontu sali widowi-
skowej oraz pomieszczeń sanitarnych i in-
nych. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak 
i w tym roku realizowaliśmy projekty z za-
kresu ochrony środowiska, w ramach któ-
rych systematycznie usuwane są z terenu 
naszego miasta i gminy wyroby zawierają-
ce szkodliwy azbest, czy też możecie Pań-
stwo wymienić piece c.o. na bardziej eko-
logiczne i nowoczesne. Widoczne zmiany 
nastąpiły również w stanie naszych dróg. 
Wykonaliśmy przebudowę ul. Narutowi-
cza i części ul. Pułtuskiej. Dofinansowano 
również przebudowę drogi powiatowej 
Kaczkowo Stare – Kuskowizna. W trak-
cie opracowania znajduje się również 
dokumentacja na częściową przebudowę  
ul. Brzostowa.
 Na kolejny rok zaplanowane zo-
stały również liczne inwestycje: budowa II 
etapu ul. Pułtuskiej, czy też ul. Jana Kołłą-
taja. Ponadto planujemy budowę punktu 
selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych oraz zagospodarowanie terenu 
wokół budynku Domu Kultury.  
 Brok rozwija się, zmienia swój 
wygląd. Zauważalne jest duże zainte-
resowanie zakupem nieruchomości.  
W wyremontowanej i dobrze zarządzanej 

szkole przybywa uczniów i to nie tylko  
z naszej gminy. Otwarcie dodatkowe-
go oddziału przedszkolnego umożliwi-
ło przyjęcie wszystkich chętnych dzieci.  
A możliwości mamy jeszcze większe, po-
nieważ Punkt Przedszkolny w Kaczkowie 
Starym dysponuje wolnymi miejscami.  

Szanowni Państwo,
 Brok to niewielkie miasto, ale 
ma dwa ogromne skarby: rzekę i las. 
Unikalne położenie, bogactwo walorów 
przyrodniczych i urozmaicony krajo-
braz wciąż przyciągają turystów. Dlate-
go też chcemy poprawiać jakość bazy 
turystycznej. Przygotowane projekty 
rewitalizacji basenu portowego ocze-
kują na fundusze unijne. Oszczędne 
gospodarowanie budżetem gminy po-
zwala na zabezpieczenie udziału własne-
go projektów unijnych. Przygotowanie  
a następnie wykonanie inwestycji wyma-
ga dużego zaangażowania pracowników 
Urzędu i jednostek organizacyjnych. 
 Nasze działania idą w kierun-
ku rozwoju, poprawy wizerunku gmi-
ny, podniesienia poziomu życia Miesz- 
kańców. Dziękuję bardzo Radnym i Soł- 
tysom za wspólne działanie i wsparcie  
w realizacji zadań rozwojowych Miasta  
i Gminy Brok.
 

Z wyrazami szacunku
     
   
 

Marek Młyński

Burmistrz Miasta i Gminy Brok

SYLWESTER PRZED RATUSZEM MIEJSKIM
Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński

W programie:
- Wspólne powitanie Nowego Roku
- Życzenia Noworoczne
- Pokaz fajerwerków

Zaprasza Mieszkańców na spotkanie sylwestrowe  
przed Ratuszem od godz. 23:45
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INWESTYCJE GMINNE

GMINNE INWESTYCJE NA WYSOKICH  
OBROTACH

 Tegoroczny raport dotyczący poziomu inwe-
stycji samorządowych przygotowany przez czasopismo 
„Wspólnota” dowodzi, że w Gminie Brok inwestycje idą 
pełną parą.

 
Gmina Brok, wśród „miast innych” uplasowała się na wysokiej 
39 pozycji w skali Polski. Biorąc pod uwagę województwo mazo-
wieckie jesteśmy na ósmej pozycji.
 Twarde dane potwierdzają, że Gmina Brok skutecznie 
pozyskuje środki zewnętrzne i realizuje wiele inwestycji  na rzecz  
rozwoju miasta i gminy oraz poprawy warunków życia naszych 
mieszkańców.
 Zgodnie z tym, co pisaliśmy w ubiegłorocznym wy-
daniu „Brokowiaka” Gmina Brok dołożyła wszelkich starań,  
by w sposób maksymalny pozyskać dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych, w tym funduszy unijnych na realizację szeregu 
projektów inwestycyjnych.

Stale inwestujemy w budowę dróg gminnych
 Z końcem września zakończono przebudowę ul. Na-
rutowicza i części ul. Pułtuskiej w Broku. W miejsce starej zni- 
szczonej trylinki położone zostały dwie warstwy asfaltu. Nowa 
nawierzchnia o długości 916 metrów ciągnie się od ul. Szosowej 
do ul. Ostrowskiej. Dzięki tej inwestycji znacząco zwiększył się 
komfort jazdy. Koszt inwestycji wyniósł 966 900,97 zł.
 We wrześniu Burmistrz Gminy Brok podpisał umowę 
z Zarządem Województwa Mazowieckiego przyznającą nam 
dotację w wysokości 141 421,00 zł z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pod 
nazwą „Rozwój infrastruktury drogowej w Broku”. Pozyskane 
dofinansowanie pozwoli nam na wykonanie prac związanych  
z przebudową ul. Jana Kołłątaja wiosną 2018 roku, która połą-
czy ul. Dąbrowskiego z ul. Narutowicza. Nadając nazwę tej ulicy  
w lipcu 2017 roku Rada Gminy w Broku upamiętniła Jana  
Kołłątaja - lokalnego działacza kulturalnego, społecznika, poetę, 
regionalistę, animatora kulturalnego, współzałożyciela zespołów 
ludowych „Puszcza Biała” i „Jarzębina”.

 W listopadzie br. zakończona została realizacja inwe-
stycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2638W Ku-
skowizna – Kaczkowo Stare” wykonywana przez Powiat Ostrow-
ski. Inwestycja współfinansowana była również przez Gminę 
Brok, która ze swoich środków budżetowych udzieliła pomocy 
finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w wysokości 250 000.00 zł.

Dalsze plany inwestycji drogowych
 Na rok 2018 planujemy dalsze prace związane z przebudo-
wą ul. Pułtuskiej. Ta jedna z najstarszych brokowskich ulic obecnie 
ma nawierzchnię żwirową. Docelowo oprócz nowej asfaltowej na-
wierzchni wykonana zostanie  kanalizacja deszczowa. Powinno to 
zabezpieczyć Plac Szkolny i ul. Zamkową przed niekontrolowanym 
powierzchniowym spływem wód opadowych, który przy nowej as-
faltowej nawierzchni mógłby być problemem zwłaszcza przy silniej-
szych opadach. Koszt planowanych prac szacowany jest na ponad 
900 tys zł.
 Wśród wielu ulic, nad przebudową których pracuje-
my, znajduje się też ulica Brzostowa. Obecnie opracowywana jest 
dokumentacja projektowa wykonania nawierzchni asfaltowej  
na żwirowym odcinku drogi. Projekt zakłada również wykonanie 
chodników oraz odwodnienia. Inwestycja nie tylko podniesie stan-
dard korzystania z tej drogi, ale również powinna poprawić wizeru-
nek naszego miasta.

SALA WIDOWISKOWA DOMU KULTURY - JAK 
NOWA! 
 Gmina Brok otrzymała ponad półmilionowe dofinan-
sowanie na kompleksowy remont sali widowiskowej.
 Pieniądze na remont sali pozyskaliśmy z puli Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie  
580 562,17 zł. 

Sala widowiskowa przed remontem

Nowy asfalt na ul. Narutowicza

Nowa droga Kuskowizna - Kaczkowo Stare

Tak wygląda sala po remoncie
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 Remont objął salę widowiskową, zaplecze sanitar-
ne oraz szatnię. Sala została wyposażona w nowoczesne sys-
temy oświetlenia scenicznego i nagłośnienia, wielkofor-
matowy ekran wraz z projektorem cyfrowym oraz meble.   
W trosce o bezpieczeństwo obiekt został wyposażony w system mo-
nitoringu i objęty jest całodobową ochroną.
 Realizacja inwestycji pozwoliła na wyremontowa-
nie niefunkcjonującej od kilkunastu lat instytucji kulturalnej. 
Zmodernizowana sala widowiskowa stanie się centrum wyda-
rzeń kulturalnych. Organizowane będą m.in. koncerty, przed-
stawienia i występy dla mieszkańców miasta i gminy Brok. 
 W projekcie uwzględniono także digitalizację dziedzictwa 
kulturowego Gminy Brok. Zostanie stworzona strona internetowa, 
gdzie mieszkańcy i osoby interesujące się historią Gminy Brok będą 
mogli odbyć wirtualny spacer po zabytkach naszego miasta oraz 
przeglądać galerie historycznych zdjęć.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
 Kontynuacją prac związanych z remontem budynku 
przy ul. Pułtuskiej 22 w Broku, będzie zagospodarowanie tere-
nu wokół obiektu. Obecnie prowadzone są prace projektowe in-
westycji. W ramach zadania planowana jest budowa parkingów  
oraz remont istniejących ciągów komunikacyjnych. Dopełnie- 
niem zagospodarowania przestrzeni wokół budynku będzie  
wykonanie oświetlenia oraz urządzenie zieleni wraz z małą  
architekturą.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 W roku 2017 przystąpiliśmy do realizacji projektu pod 
nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Brok”. Wartym podkreślenia jest fakt, iż na to zadanie 
inwestycyjne udało nam się pozyskać dofinansowanie w wyso-
kości  1 607 414,04 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W listopadzie 
zakończone zostały prace związane z kompleksowym  ocieple-
niem budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych  
w Broku. Szkoła zyskała nową elewację, wymieniono część sta-
rych drewnianych okien na nowe. Całkowicie przebudowana 
została kotłownia. Dotychczasowe kotły opalane olejem  zastą-
piono kotłami na pellet. Liczymy, iż dzięki temu nie tylko za-
pewnimy naszym dzieciom lepsze warunki nauki, ale również 
zmniejszymy koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektu. 
Łączny koszt prac w kompleksie szkolnym wyniósł 1 289 040,00 
zł, jednakże znaczną część wydatków pokryło dofinansowanie  
ze środków unijnych wynoszące 1 031 232,00 zł.
 Kolejnym etapem realizacji projektu będzie remont świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości Laskowizna, a następnie zmoder-
nizowane zostaną świetlice w Bojanach i przy ul. Czuraj w Broku.  
W obiektach wykonane będą ocieplenia ścian, wymieniona zostanie 
stolarka okienna i drzwiowa oraz zamontowane będą nowe systemy 
ogrzewania tj. pompy powietrze-powietrze.
 
USUWANIE AZBESTU Z DOFINANSOWANIEM
 W roku 2017 Gmina Brok po raz kolejny otrzy-
mała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na reali-
zację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Brok” w kwocie 15 371,84 zł. W związku z po-
wyższym wykonano prace polegające na usuwaniu wyrobów za-
wierających azbest z 20 posesji położonych na terenie gminy.  
W ramach zadania dokonano demontażu, załadunku, transpor-
tu i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych stanowią-
cych pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych  
w ilości 16,710 Mg oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszko-
dliwienia płyt azbestowo - cementowych w ilości 25,670 Mg. Łącz-
nie, w roku bieżącym Gmina przekazała na składowisko odpadów 
niebezpiecznych 42,38 ton wyrobów zawierających azbest. Pomimo, 
że mieszkańcy gminy sukcesywnie wymieniają pokrycia dachowe i 
pozbywają się eternitu, na naszym terenie w dalszym ciągu pozosta-
ją 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, w dalszym 
ciągu będzie starała się wspomóc mieszkańców w realizacji tego 
zadania i jeżeli pojawi się taka możliwość w roku 2018 wystąpi  
o jego dofinansowanie.

MODERNIZACJA KOTŁOWNI
 W roku 2017 Gmina Brok otrzymała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach pro-
gramu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa 
mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni” w kwocie 134 916,64 zł. Dofinansowanie  
w wysokości nie większej niż 5 000,00 zł na jednego Beneficjen-
ta, związane z zakupem kotła otrzymało 27 mieszkańców naszej 
Gminy. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła polegała na 
wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na źródło o wyższej 
niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Stare, wysłużone 
i często w złym stanie technicznym piece zastąpiono nowymi ko-
tłami opalanymi biomasą w ilości 25 sztuk. Zakupiono również 
jeden piec olejowy oraz jeden piec gazowy. W związku z dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców modernizacją kotło- 
wni, Gmina będzie starała się realizować programy w powyższym 
zakresie również w latach kolejnych, co niewątpliwie będzie miało 
korzystny wpływ na poprawę jakości powietrza.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO  
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 W dniu 7 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy  
w Broku Burmistrz p. Marek Młyński podpisał umowę z Urzę-
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dem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warsza-
wie reprezentowanym przez Wicemarszałek p. Janinę Ewę Orze-
łowską oraz Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego  
p. Elżbietę Lanc. Do gminy Brok trafi 390 tys. zł wsparcia unijne-
go na budowę w 2018 r.  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych na bazie Referatu Komunalnego Urzędu Gminy przy 
ul. Komorówka w Broku. Na jego terenie będzie znajdował się bu-
dynek socjalno-biurowy oraz kontenery i pojemniki na segrego-
wane odpady. Obiekt będzie obejmował pomieszczenie biurowe  
z wagą przemysłową oraz wydzieloną część na odpady przeznaczo-
ne do ponownego użycia ze stanowiskiem napraw. Łącznie na tere-
nie punktu zbieranych będzie 14 frakcji, które przekazywane będą 
do odzysku, recyklingu lub do ponownego użycia.  Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 490 000 zł.

PRACE PIELĘGNACYJNE PRZY POMNIKACH 
PRZYRODY
 Gmina Brok pozyskała dotację z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Warszawie na wykonanie zabiegów pie-
lęgnacyjnych przy dwóch dębach - pomnikach przyrody rosnących 
na terenie naszej Gminy. Z uwagi na status tych drzew, zakres prac 

musiał być wcześniej określony w opinii dendrologicznej i zatwier-
dzony uchwałą Rady Gminy.
 Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 4 082,40 zł Urząd 
Gminy w Broku zlecił przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, 
takich jak przycinanie gałęzi i usuwanie posusza z drzew, spe-
cjalistycznej firmie. Pielęgnacją objęte zostały dwa bardzo sta-
re dęby znajdujące przy ul. Brzostowej oraz przy ul. Radosnej  
w Broku.

ZAKOŃCZENIE UZGODNIEŃ PROGRAMU  
REWITALIZACJI
 W roku 2017 udało nam się dokończyć uzgodnienia „Pro-
gramu rewitalizacji na terenie miasta Brok.” Posiadanie tego doku-
mentu jest jednym z wymogów aplikowania o „środki unijne”. Po 
zatwierdzeniu uzgodnionej wersji programu przez Radę Gminy, 
wystąpimy z wnioskiem o jego wpis do wykazu programów rewi-
talizacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa  
Mazowieckiego w Warszawie. Z treścią dokumentu można się za-
poznać na stronie www.rewitalizacja.brok.pl. Na prace związane  
z przygotowaniem dokumentu Gmina otrzymała dofinansowanie  
w wysokości 64 254,34 zł ze środków unijnych.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WY-
CINKI DRZEW
 W roku 2017 dwukrotnie znacząco zmieniły się przepisy 
dotyczące wycinki drzew.
Obecnie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody osoba fizyczna, pla-
nująca wycinkę drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej ma obowiązek dokonać stosownego zgłosze-
nia zamiaru usunięcia drzew w Urzędzie Gminy. Przygotowany dla 
Państwa formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.bip.
brok.pl w zakładce e-formularze  lub w siedzibie Urzędu.
 Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których ob-
wód na wysokości 5 cm od gruntu przekracza:
y 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego,
y 65 cm – w przypadku kasztanowca, robinii akacjowej, platanu klo-
nolistnego,
y 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 Przedstawiciel Urzędu Gminy w terminie 21 dni doko-
nuje oględzin drzewa. Usunięcie drzewa będzie możliwe jeżeli  
w terminie 14 dni od oględzin Burmistrz Gminy nie wniesie sprze-
ciwu w formie decyzji administracyjnej.
 W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 mie-
sięcy od przeprowadzonych oględzin – konieczne jest dokonanie 
nowego zgłoszenia.
 Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma zwią-
zek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana 
na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, Gmina nakłada 
na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za jego 
wycinkę.
 Wycinka drzew z działek stanowiących las - będących 
własnością osób fizycznych - możliwa jest po uzgodnieniu  
z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka. Aktualnie leśniczym prowa-
dzącym te sprawy jest pan Jacek Niczewski tel. 604 904 373.
 W przypadku zamiaru wycinki drzew związanej z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz przez osoby prawne, nadal 
obowiązuje konieczność uzyskania zezwolenia Burmistrza Gminy 
Brok na usunięcie drzew lub krzewów w drodze decyzji.
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ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM
 W ostatnim czasie nastąpiły duże zmiany w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1332).  W celu ustalenia, czy nasza inwestycja wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót, najle-
piej skonsultować się z Wydziałem Architektury i Budownictwa 
w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Należy jed-
nak zaznaczyć, iż pomimo zmian jakie zaszły w Ustawie Prawo 
budowlane, w przypadku braku planu miejscowego nadal obo-
wiązują przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2017 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), 
w myśl których każda zmiana sposobu zagospodarowania, po-

legająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu in-
nych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w dro-
dze decyzji warunków zabudowy. W związku z tym, w przy- 
padku nowych inwestycji lub zmian w zagospodarowaniu  
na nieruchomościach, dla których brak jest obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć 
do Burmistrza Gminy wniosek o wydanie w/w decyzji. Ustalenia 
czy na terenie, na którym planowana jest inwestycja, obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można dokonać  
w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Broku tel. 
297457587.

OŚWIATA

PLACÓWKA TĘTNIĄCA ŻYCIEM
 W roku 2017 Zespół Publicznych Placówek Oświato-
wych podjął się szeregu zadań ujętych w misji placówki, aby jak 
najlepiej przygotować młodego człowieka do podejmowania no-
wych wyzwań na kolejnych etapach edukacyjnych. W ich realiza-
cji najważniejsze dla szkoły stało się zagwarantowanie uczniom 
zarówno stosownych warunków nauki, dostępu do nowocze-
snych metod nauczania, poszukiwanie różnorodnych form ak-
tywizacji uczniów, unowocześnianie bazy dydaktycznej (dopo-
sażenie szkoły w pomoce multimedialne), ale także pogłębianie 
wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w pozalekcyjnych 
formach kształcenia. Taka strategia rozwoju owocowała w szereg 
ciekawych inicjatyw, projektów oraz współpracę z instytucjami  
i podmiotami zewnętrznymi, wspomagającymi pozyskanie 
umiejętności samokształcenia i indywidualnego  rozwoju, a także  
w zaangażowanie uczniów placówki w funkcjonowanie miejsco-
wej społeczności. Przyczyniło się to do sukcesów w konkursach, 
zarówno wiedzy, jak i sportowych, rozwojem osobistym oraz 
wzorową postawą obywatelską, jaką reprezentuje młodzież uczę- 
szczająca do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 
w Broku. 

Po pierwsze: troska o bezpieczeństwo dzieci
  Wielkie zaangażowanie w poprawienie wize-
runku szkoły od lat wykazują władze gminy, które w roku 2017 

pozyskały na jej remonty i modernizację kwotę 1 031 232 zł  
ze środków unijnych, która została przeznaczona na: ocieplenie, 
nową elewację całego budynku szkolnego, wymianę okien oraz 
całej instalacji ogrzewania. Wszystko to w trosce o bezpieczeń-
stwo dzieci oraz  obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkol-
nego.

Po drugie: kształcenie i innowacje
W Zespole przeprowadza się wiele bardzo ważnych projektów, 
które realizowane są z inicjatywy dyrektora, grona pedagogi- 
cznego, a także uczniów.
 Wyjątkowo cenną inicjatywą, którą realizuje szkoła jest 
projekt „Większe możliwości-lepszy start” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Oś priorytetowa „Kształcenie i rozwój dzieci i mło-
dzieży”, Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Całkowita wartość 
projektu wynosi 250 479, 55 zł, kwota przyznanego dofinanso-
wania to 230 879, 55 zł. Projektem zostali objęci uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Broku. Projekt zakłada 
m.in. organizację zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, przyro- 
dniczych, prowadzonych metodą eksperymentu, przedsiębior-
czości, logopedycznych, językowych, matematycznych. W ra-
mach projektu zaplanowano także wycieczkę edukacyjną. Dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu doposażono szkolne pracownie: 
matematyczną, przyrodniczą i językową w sprzęt oraz materia-
ły edukacyjne (m.in. tablice interaktywne, mikroskop z kamerą, 
aparat fotograficzny, komputery przenośne, rzutniki, pomoce 
dydaktyczne).     

Po trzecie: wychowanie obywatelskie  
i współpraca
 W misji pełnionej przez Zespół Publicznych Placó-
wek Oświatowych zawsze istotne jest wychowanie obywatelskie  
i współpraca zarówno z władzami gminy, lokalną społecznością, 
jak i instytucjami zewnętrznymi. W roku 2017 szkoła nawiązała 
współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej i wzięła udział 
w ogólnopolskim programie „Młody Obywatel”. Projekt miał 
na celu promowanie aktywnej postawy młodych ludzi, a przede 
wszystkim wzbudzić przekonanie, iż ich działania mogą mieć re-
alny wpływ na otoczenie. Po warsztatach z mentorką, Agnieszką 
Jarmuł uczniowie zaprosili czworo lokalnych artystów, z który-
mi przeprowadzili wywiad w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Broku. Wcześniej, przez 4 miesiące przygotowywali się do 
tego wydarzenia wspólnie z opiekunem projektu-Anną Pieńkos. 
Przedsięwzięcie stało się okazją do bliższego poznania sąsiadów: 

Nowa elewacja budynku szkoły

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku
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ich historii, pasji, zainteresowań, a przede wszystkim spróbowa-
nia swoich sił w organizacji wydarzenia o lokalnym zasięgu. 
 Podkreślić należy również, że zaangażowanie nau- 
czycieli i uczniów w ważne wydarzenia gminne i szkolne przy-
niosło zadowalające efekty.  Doskonałą postawę obywatelską 
można było zaobserwować na wielu uroczystościach, takich 
jak: Narodowe Święto Niepodległości, Święto Szkoły, Gminnym 
Dniu Kobiet, Dniach Broku, Złotych Godach… Były to występy 
o wysokim poziomie artystycznym. 

Po czwarte: rozwój kultury i sztuki
 Mając na uwadze dużą rolę kultury i sztuki w rozwo-
ju młodego człowieka również w 2017 roku placówka podjęła 
się współpracy z wieloma instytucjami kultury, a także konty-
nuowała podjęte w ubiegłym roku działania, które przyniosły 
oczekiwany efekt. Po raz pierwszy szkoła podjęła współpracę ze 
Stowarzyszeniem Monopol Warszawski oraz Zachętą Narodową 
Galerią Sztuki. W październiku 2017 roku szkoła wzięła udział 
w ogólnopolskim projekcie „Róbmy sztukę”. Wspólnie z artysta-
mi uczniowie stworzyli mural na terenie szkoły oraz interwen-
cję artystyczną w przestrzeni publicznej. Kilkudniowe warszta-
ty poprowadzili: Anna Owsiany- malarka i kulturoznawczyni, 

Agnieszka Szostakiewicz-artystka, performerka, historyk sztuki 
i Kamil Niedziałek-student Akademii Sztuk Pięknych, muzyk. 
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem projektu  
w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku była na-
uczycielka plastyki - Anna Pieńkos.

Uczestnicy projektu „Młody Obywatel”

Występ Młodzieżowego Zespołu Ludowego Folk Music Brok podczas obchodów 
Jubileuszowych Brylantowych i Złotych Godów

 „Reportaż na żywo” z lokalnymi artystami w Ratuszu Miejskim

Widowiskowa inscenizacja patriotyczna w wykonaniu uczniów ZPPO w Broku

Mural wykonany przez uczniów na korytarzu szkolnym zwieńczył  projekt  
„Róbmy sztukę”

Laureaci konkursu „Witkacy dziś”
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w Mistrzostwach Międzypowiatowych w biegu przełajowym na 
1000 metrów chłopców.
 W lokalnym środowisku szkoła postrzegana jest jako 
placówka dbająca o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne 
uczniów. Proces edukacyjny wspierany jest przez uczestnictwo 
dzieci w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań z wie-
lu przedmiotów, zajęciach SKS.
 W codziennej pracy nauczyciele dążą do tego, aby 
uczniowie byli aktywni, twórczy i samodzielni, rozwijali umiejęt-
ności współdziałania z rówieśnikami. Szkoła w ocenie rodziców 
spełnia ich oczekiwania czego dowodem jest otrzymany w stycz-
niu 2017 roku certyfikat Zadowolony Konsument potwierdzający 
najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych,  wystawiony 
na podstawie pozytywnych opinii zadowolonych uczniów i ich 
rodziców. 
 Szkoła była organizatorem jednodniowych wycieczek 
do: Broku, Ostrowi Mazowieckiej i Siedlec. W czerwcu dzieci 
wyjechały na czterodniową wycieczkę do Wrocławia. 

Przedszkole w Kaczkowie Starym
 Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny  
i radosny rozwój wszystkim dzieciom uczęszczającym do naszej 
placówki. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach, zabawach, spa-
cerach, uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza 
nim. Są to zajęcia wynikające z programu wychowania w przed-
szkolu i zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną.
 6 września w Przedszkolu obchodzony był Dzień 
Uśmiechu. Grupę „Słoneczek” odwiedziła  p. Zofia Sadowska -  
mieszkanka Kaczkowa Starego, która czytała dzieciom wybrane 
bajki.
 15 września Przedszkolaki obchodziły Międzynarodo-
wy Dzień Kropki - święto kreatywności i odkrywania talentów. 
Na podstawie opowiadania „The Dot” Petera Reynoldsa maluchy 
tworzyły prace z kropek według własnego pomysłu.
 19 września 2017 r. dzieci z przedszkola obejrzały spek-
takl teatralny pt. „Kto jest najpiękniejszy?” w wykonaniu akto-
rów ze Studia Artystycznego AKADA. Teatrzyk pełen humoru 
i zabawnych sytuacji przedstawił historię zwierzątek. Dzieci 
podczas przedstawienia dowiedziały się, że nie liczy się piękny  
i atrakcyjny wygląd, lecz przede wszystkim dobre serce i chęć 
pomagania innym w potrzebie.
 We wrześniu Przedszkolaki odbyły wycieczkę do po-
bliskiego lasu po „dary jesieni”. Podczas spaceru obserwowały 
przyrodę - rozróżniały drzewa iglaste i liściaste. Wsłuchiwały się 
w odgłosy jesiennego lasu, a także zbierały skarby lasu - grzyby, 
żołędzie, kasztany, szyszki, kolorowe liście, korę z drzew. Wy-

 Kolejny już raz dzięki współpracy z Ostrowską Masą 
Krytyczną, Tusiemaluje oraz Instytutem Witkacego szkoła  
wzięła udział w „Posiadach Witkiewiczowskich”, które były 
zwieńczeniem III Rajdu Rowerowego „W jak Witkacy”. Dla 
uczniów ZPPO w Broku przygotowany został konkurs „Witkacy 
dziś”, którego celem była popularyzacja twórczości i uczczenie 
78 rocznicy śmierci S. I. Witkiewicza, wybitnego polskiego pi-
sarza, malarza i fotografika, którego teksty doczekały się prze-
kładów na ponad 30 języków we wszystkich krajach Europy,  
w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Japonii. 
Imprezie Patronował Instytut Witkacego. Po rozstrzygnięciu 
konkursu Marek Średniawa, znakomity znawca Witkacego 
oraz współzałożyciel Instytutu Witkacego wygłosił prezen- 
tację „Współczesne inspiracje twórczością Stanisława Ignacego  
Witkiewicza”. 
 W dziedzinie zaangażowania uczniów w rozwój kultu-
ry i sztuki kontynuowane były także zajęcia w ramach zespołu 
ludowego „Folk Music Brok”, prowadzonego przez Małgorzatę 
Marczyk oraz zespołu tanecznego „Dream Team”, prowadzone-
go przez Edytę Cenzer.

Po piąte: nowe inicjatywy
 Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu uczniów i ro-
dziców, szkoły oraz poparciu władz gminy udało się utworzyć  
w placówce Szkółkę Piłkarską. Zajęcia prowadzą licencjonowa-
ni trenerzy: Arkadiusz Borowy oraz Tomasz Wojtczuk. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu - w środy i piątki. Utworzono  
3 zespoły piłkarskie, w których gra ponad 40 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZKOWIE 
STARYM
 Placówka dba o współpracę ze środowiskiem lokalnym 
włączając mieszkańców gminy do wielu przedsięwzięć szkol-
nych. Pełni ważną rolę kulturotwórczą.
 Do szkoły zapraszani są także goście z różnych instytu-
cji i środowisk na uroczystości szkolne np.: Święto Niepodległo-
ści, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. 
 11 czerwca  szkoła zorganizowała Piknik Przedszkola-
ka z udziałem władz samorządowych, księży, rodziców, miesz-
kańców Gminy Brok i zaproszonych gości z powiatu. Sukcesy 
uczniów dokumentowane są na stronie internetowej gminy Brok 
oraz na gazetkach szkolnych. 
 Szkoła zorganizowała dla mieszkańców gminy, rodzi-
ców i nauczycieli dwa wyjazdy do teatru i jeden wyjazd do Ope-
ry Podlaskiej.
 Opracowywane są także i wdrażane przedsięwzię-
cia ukierunkowane na rozwój szkoły.  Nauczyciele mobilizują  
i zachęcają uczniów do udziału w konkursach i zawodach spor-
towych. Za najważniejsze sukcesy należy uznać: II miejsce  
w Powiatowym Konkursie „Ks. Jan Twardowski- poeta od bie-
dronek”, I, II i III miejsce w Gminnym Konkursie „Młodzież 
zapobiega pożarom”, II miejsce w Konkursie literacko-plasty- 
cznym „Kartka Walentynowa” zorganizowanym przez Bibliote-
kę Publiczną w Broku, wyróżnienie w Konkursie plastycznym  
„W  trosce o nasze bezpieczeństwo” zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, I miejsce  
w Konkursie Tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Ostrów 
Mazowiecka, III miejsce w drużynowym tenisie stołowym  
w XVII Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, X miejsce 

Wycieczka Przedszkolaków do lasu
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13 – 24 lutego 2017 r. Ferie zimowe w Bibliotece Publicznej 
w Broku
W przedsięwzięciu wzięło udział  124 osoby. Tradycyjnie w cza-

wiele nauki. Odpowiedzialność za samego siebie, cierpliwość  
i dokładność to tylko niektóre umiejętności jakie dzieci zdoby-
ły w trakcie pobytu w Parku. Kolejnym punktem wycieczki był 
cmentarz. Czas przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni mo-
ment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas oraz chwila 
na rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych. Przedszkolaki 
zapaliły znicze i chwilą ciszy uczciły pamięć żołnierzy poległych 
za wolność Polski.
 W przedszkolu odbywają się także dodatkowe zajęcia 
ruchowe prowadzone pod czujnym okiem instruktorów, są to 
zajęcia taneczne oraz Karate Kyokushin. W przedszkolu odby-
wają się również zajęcia z integracji sensorycznej.

 W listopadzie przedszkolaki wzięły udział w konkursie 
plastycznym „Jaki znak Twój? Orzeł Biały” organizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Wśród 
104 złożonych wszystkich prac, w kategorii 6-latków pierwsze 
miejsce zajęła Hanna Borowa. Wyróżnienie zdobyła Julia Jarka.

cieczka była inspiracją do zabaw plastycznych, w tym do dekora-
cji przedszkola.
 20 września dzieci obchodziły Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Były tańce, konkursy z balonami, łowienie rybek 
i zabawy z chustą animacyjną. 
 Każdego dnia w przedszkolu dzieje się coś ciekawego, 
dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Podczas 
zajęć, których tematem przewodnim były zasady zdrowego od-
żywiania, przedszkolaki  mogły pochwalić się talentem kulinar-
nym. Dzieci własnoręcznie przygotowywały sałatkę owocową 
oraz warzywną. 
 14 października w Dzień Edukacji Narodowej Dyrek-
tor Szkoły p. Grażyna Borowa, uroczyście złożyła życzenia na-
uczycielom i pracownikom szkoły oraz podziękowała za pracę  
i trud włożony w wychowanie dzieci w roku szkolnym 2016/2017.  
W tym dniu nastąpiło wręczenie dyplomów dla przedszkolaków, 
które wzięły udział w wystawie pt. „Moja ulubiona postać ba-
śniowa”.
 18 października odbyła się wycieczka do Parku Lino-
wego NOE w Broku. Park Linowy jest miejscem, gdzie dzieci 
nie tylko świetnie się bawiły, ale również wyniosły z tej zabawy 

Harce w Parku linowym NOE

Przedszkolaki na zajęciach tanecznych

Zabawa karnawałowa w bibliotece

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BROKU AKTYWNYM OŚRODKIEM ŻYCIA 
SPOŁECZNEGO I KULTURALNEGO 
 Biblioteka Publiczna w Broku pełni istotną rolę w spo-
łeczności lokalnej – stanowi swoiste centrum kultury, starając 
się poprzez swoje działania wypełnić każdy możliwy jej obszar. 
Bieżący 2017 rok upłynął pod znakiem wielu przedsięwzięć i cie-
kawych inicjatyw, z których korzystali nie tylko czytelnicy, ale 
również osoby, które wybrały z bogatej oferty kulturalnej obszar 
interesujący dla siebie.
 W 2017 roku Biblioteka Publiczna w Broku zrealizowa-
ła 34 wydarzenia kulturalno – edukacyjne skierowane do spo-
łeczności lokalnej, średnio trzy spotkania w miesiącu, a łącznie 
udział w nich wzięło 1362 osoby, głównymi z nich były:

11 stycznia 2017 r. Śpiewanie kolęd w Bibliotece Publicznej 
w Broku
W przedsięwzięciu wzięło udział  28 osób. Od kilku lat w Biblio-
tece Publicznej w Broku spotykają się mieszkańcy, aby wspólnie  
pośpiewać wraz z brokowskim zespołem „Jarzębina”.
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sie ferii zimowych Biblioteka Publiczna w Broku nie zapomniała 
o swoich najmłodszych czytelnikach. W ramach spotkań dzieci 
brały udział w atrakcyjnych zajęciach plastycznych, sportowych, 
muzycznych, edukacyjnych i integracyjnych. A w zapustowy tłu-
sty czwartek, dzieci zaproszone zostały na zabawę karnawałową.

1 marca 2017 r. Obchody Narodowego Dnia Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych” w Broku
W przedsięwzięciu wzięło udział  57 osób. W Bibliotece Publi- 
cznej w Broku wyświetlony został film dokumentalny o Danucie 
Siedzikównie ps. „Inka” pt. „INKA - są sprawy ważniejsze niż 
śmierć” w reżyserii Jacka Frankowskiego.

12 marca 2017 r. Wyjazd do kina
W przedsięwzięciu wzięło udział  30 osób. Mieszkańcy z terenu 
Gminy Brok skorzystali z wyjazdu do ostrowskiego kina na film 
„Zerwany Kłos”. Film opisywał historię życia i męczeństwa bł. 
Karoliny Kózkówny, patronki czystych serc.

16 marca 2017 r. Spotkanie z działaczem NSZZ „Solidarność” 
p. Eugeniuszem Korzebiem -Sołtysem Sołectwa Kaczkowo 
Nowe

W przedsięwzięciu wzięło udział  15 osób. Pan Eugeniusz opo-
wiadał o czasach, gdy jako pracownik Zakładów Mechanicznych 
Ursus, brał udział w strajku robotniczym, jaki w roku 1976 miał 
miejsce w Ursusie. Omawiał lata tworzenia się podziemnej „So-
lidarności”.

27 marca 2017 r. Międzynarodowy Dzień Teatru w Bibliotece
W przedsięwzięciu wzięło udział 40 osób. Biblioteka Publiczna 
w Broku gościła w swych progach dzieci z Miejskiego Przed-
szkola oraz klasy „0”. Okazją do spotkania stał się obchodzony 
27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru. Najmłodsi widzowie 
obejrzeli  przedstawienie teatralne zatytułowane „Calineczka”.

19 kwietnia 2017 r. Wizyta w Jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej
W przedsięwzięciu wzięło udział  67 osób. Uczniowie klasy II A, 
II B i III Szkoły Podstawowej w Broku zapoznali się z zawodem 
strażaka oraz sprzętem strażackim. Naczelnik Straży Pożarnej 
p. Dariusz Brzostek chętnie opowiadał dzieciom o swojej pracy, 
która jest pracą bardzo niebezpieczną i odpowiedzialną, oma-
wiał wyposażenie wozu strażackiego oraz narzędzia i urządze-

nia wykorzystywane w pracy strażaków. Ogromną radość spra- 
wiło dzieciom lanie wody wężem strażackim, gdzie przez chwilę 
wszyscy mogli poczuć się jak strażacy.

20 kwietnia 2017 r. Wycieczka edukacyjna na lotnisko
W przedsięwzięciu wzięło udział  55 osób. Uczniowie klas IV, 
V i VI z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 
udali się na wycieczkę na lotnisko Grądy zorganizowaną przez 
Bibliotekę Publiczną w Broku. Podczas wycieczki dzieci miały 
możliwość zapoznania się z budową samolotów oraz  organiza-
cją i zasadami funkcjonowania lotniska.

21 kwietnia 2017 r. Spotkanie z pisarką Małgorzatą Strękow-
ską-Zaremba
W przedsięwzięciu wzięło udział 67 osób. Popularna autorka 
książek dla dzieci, dziennikarka, autorka podręczników, recen-
zentka, członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz Polskiej 
Sekcji IBBY spotkała się z uczniami II i III klasy Szkoły Pod-
stawowej w Broku w ramach Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich.

9 maja 2017 r. Wykład o Józefie Piłsudskim w roku 150 - tej  
Rocznicy Urodzin Marszałka
W przedsięwzięciu wzięło udział 45 osób. Prelekcję pt. „Józef 
Piłsudski i jego wkład w Niepodległość Polski” w Bibliotece Pu-
blicznej w Broku wygłosił Krzysztof Jabłonka, historyk z Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Spotkanie z Sołtysem Kaczkowa Nowego p. Eugeniuszem Korzebiem

Wycieczka edukacyjna na lotnisko Grądy

Spotkanie z pisarką Małgorzatą Strękowską-Zaremba
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11 maja 2017 r. Spotkanie autorskie z Dorotą Stasikowską-
-Woźniak
W przedsięwzięciu wzięło udział  32 osoby. Dorota Stasikowska 
- Woźniak autorka wielu książek, w tym powieści: „Kleopatra” 
i „Portret kobiety wieku zatracenia”, a także „Żądze Kleopatry” 
i „Boska Nefretete” oraz poradników „W sukience do sukcesu”, 
„Jak być nowoczesną damą”,  czy „Savoir – vivre przy stole”  za-
brała obecnych w fascynującą podróż w głąb antycznego świata 
mądrych i silnych kobiet. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali 
opowieści o intrygującej królowej Egiptu z powieści „Żądze Kle-
opatry” oraz o „Boskiej Nefretete”.

12 maja 2017 r. Warsztaty z kreowania wizerunku w Bibliotece 
Publicznej w Broku
W przedsięwzięciu wzięło udział  15 osób. Warsztaty prowa-
dzone były przez Dorotę Stasikowską-Woźniak – trenerkę, 
specjalistkę do spraw autoprezentacji i kreowania wizerunku, 
ekspertem ds. wystąpień publicznych, dyrektor generalną filii 
międzynarodowej organizacji charytatywnej dla kobiet Dress for 
Success Poland, autorkę wielu publikacji.

23 maja 2017 r. Wycieczka do Biebrzańskiego Parku  
Narodowego
W przedsięwzięciu wzięło udział  55 osób. W związku z reali-
zowanym projektem edukacyjno - przyrodniczym „Spotkania 
z Przyrodą i Przygodą” Biblioteka Publiczna w Broku zorgani-
zowała wyjazd dla uczniów Szkoły Podstawowej w Broku do 
największego w Polsce Parku Narodowego - Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. Wyjazd ten miał na celu zapoznać uczniów 

z walorami przyrodniczymi i historycznymi tego terenu oraz 
był okazją do rozwijania umiejętności prowadzenia obserwacji 
w środowisku naturalnym. Dodatkową atrakcją wycieczki było 
zwiedzanie słynnej Twierdzy Osowiec.

2 czerwca 2017 r. Seans astronomiczny w mobilnym planetarium
W przedsięwzięciu wzięło udział  186 osób. Uczniowie i dzieci  
z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku uczest-
niczyły w zajęciach astronomii zorganizowanych przez bibliote-
kę, przy udziale Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, w ramach 
projektu „Spotkania z Przyrodą i Przygodą”.

3 czerwca 2017 r. Ogólnopolska akcja „Noc bibliotek” pod  
hasłem „Czytanie porusza”
W przedsięwzięciu wzięło udział  17 osób. W niekonwencjonal-
ny sposób promowano czytelnictwo i  bibliotekę jako miejsce 
otwarte i przyjazne.

16 czerwca 2017 r. W Bibliotece Publicznej o polskich  
powstaniach narodowych
W przedsięwzięciu wzięło udział  42 osoby. Spotkanie na temat 
problematyki związanej z historią polskich powstań narodo-
wo-wyzwoleńczych poprowadził Krzysztof Jabłonka – histo-
ryk, kustosz, pracownik naukowy Muzeum Józefa Piłsudskiego  
w Sulejówku.

Wykład prof. Krzysztofa Jabłonki

Dorota Stasikowska-Woźniak składała autografy w książkach swojego autorstwa

Seans astronomiczy w moblinym planetarium

Wycieczka przyrodnicza do Biebrzańskiego Parku Narodowego
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W przedsięwzięciu wzięło udział 53 osoby. Podczas pikniku na 
terenie Ośrodka „Binduga” inscenizowany przez członków Ze-
społu „Jarzębina” z Broku oraz mieszkańców orszak weselny  
z parą młodą rozpoczął lekturę tekstu dramatu Wyspiańskiego. 
Zebrani mieszkańcy naszej gminy mieli okazję na żywo usłyszeć 
wielką literaturę.

23 września 2017 r.  Posiady witkiewiczowskie
W przedsięwzięciu wzięło udział  45 osób. Biblioteka Publiczna 
w Broku wzięła udział już w trzeciej edycji Rajdu Rowerowego 
„W jak Witkacy”, organizowanego przez Ostrowską Masę Kry-
tyczną i Tusiemaluje, którego zwieńczeniem były „Posiady Wit-
kiewiczowskie” i rozstrzygnięcie III konkursu „Witkacy dziś” dla 
uczniów ZPPO w Broku.

27 września 2017 r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
W spotkaniu wzięło udział 80 osób - uczniowie kl. IIIa, IIIb, IVa, 
IVb oraz V ze Szkoły Podstawowej w Broku. Przedsięwzięcie 
stało się dla Biblioteki Publicznej w Broku znakomitą okazją do 
rozpoczęcia cyklicznych spotkań literackich pod hasłem „Gło-
śne czytanie w bibliotece”. Podczas spotkań zaproszeni goście 
z terenu naszej Gminy będą czytać młodym słuchaczom bajki, 
wiersze, legendy i opowiadania. 27 września odbyło się pierwsze 

spotkanie, którego gościem był Burmistrz Miasta i Gminy Brok 
p. Marek Młyński.

11 października - 9 listopada 2017 r. Kurs komputerowy  
w Bibliotece
Zajęcia komputerowe dla seniorów prowadzone przez bibliote-
karzy dla osób powyżej 40 roku życia. W szkoleniu wzięło udział 
7 osób, które podczas przeszło miesięcznego kursu poznały pod-
stawy obsługi komputera i możliwości internetu.

8 listopada 2017 r. Spotkanie z jednym z najpopularniejszych 
pisarzy dla dzieci p. Wiesławem Drabikiem, autorem ponad 
dwustu pięćdziesięciu bajek dla dzieci
W przedsięwzięciu wzięło udział 50 osób - uczniowie klas I-III 
z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku wraz 
z opiekunkami. Podczas spotkania dzieci słuchały o tym, jak 
powstaje książka – od pomysłu do jej wydruku. Zabawne frag-
menty bajek czytane przez autora wzbudzały wiele entuzjazmu  
i radości wśród uczestników, a odgadywane i dopowiadane przez 
nie głośno rymy nagradzane były naklejkami.

10 - 14 lipca 2017 r. Wakacje w Bibliotece
W przedsięwzięciu wzięło udział  122 osoby. Młodzi uczestnicy 
wakacyjnych zajęć po raz kolejny przekonali się o tym, jak świet-
nie można spędzić czas w bibliotece. Ciekawe zajęcia i zabawy 
takie jak: malowanie na drewnie, prace na szkle techniką deco-
upage, zajęcia taneczne pod profesjonalnym okiem instruktora, 
zajęcia bibułkarskie oraz  kulinarne przyniosły dzieciom wiele 
radości.

15 lipca 2017 r. Plener Malarski na nadbużańskiej plaży  
w Broku w ramach Spotkań ze Sztuką
W przedsięwzięciu wzięło udział  30 osób. Miłośnicy sztuki ma-
larskiej mogli skorzystać z rad i artystycznego wsparcia nasze-

go gościa p. Marcina Bogusławskiego- dyplomowanego artysty, 
malarza.
3 września 2017 r. Wspólne czytanie „Wesela” Stanisława  
Wyspiańskiego w Broku

Plener malarski

Uczestnicy „Wesela”

Dzieciom czytał Burmistrz p. Marek Młyński

Uczestnicy wakacyjnych zajęć w bibliotece
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15 listopada 2017 r. Warsztaty poznawcze dla przedszkolaków 
„Zwierzęta Afryki” prowadzone przez rodzinę podróżników 
Annę Olej-Kobus i Krzysztofa Kobusa
Podczas spotkania z podróżnikami, pięćdziesięcioro dzieci  
z Przedszkola Miejskiego w Broku w formie zabaw i zagadek po-
znały zwierzaki prosto z Afryki. 
 W poszukiwaniu Pippi czyli Szwecja literackim szlakiem 
W spotkaniu wzięło udział 50 osób. Podróżnicy zabrali dzieci  
z klasy I-III Szkoły Podstawowej w Broku na wędrówkę po Szwe-
cji śladami bohaterów słynnych powieści dla dzieci.  

Ponadto Biblioteka Publiczna w Broku jest organizatorem głów-
nych wydarzeń w Gminie Brok, takich jak cykliczne impre-
zy – Dni Broku i Puszczy Białej, Pożegnanie Lata, Spotkanie  
z Mikołajem, obchody uroczystości patriotyczno - religijnych 
związanych ze świętami państwowymi Konstytucji 3 Maja, 
Święta Niepodległości 11 Listopada, Dnia Żołnierzy Wyklętych  
1 marca. Biblioteka wydaje gazetę lokalną „Brokowiak” oraz pro-
muje Gminę w publikacjach ogólnopolskich.
 Biblioteka Publiczna w Broku corocznym zwyczajem 
nagrodziła najbardziej aktywnych czytelników z terenu Miasta 
i Gminy Brok. W kategorii osób dorosłych: Grażynę Jakubik, 
Józefę Millak oraz Teresę Szumską. Wśród dzieci i młodzieży: 
Olgę Borową, Natalię Grzymałę, Jakuba Figata, Patrycję Głażew-
ską oraz Alberta Kowalczyka.  
 Oprócz działań promujących czytelnictwo, realizujemy 
konieczne prace związane z obsługą księgozbioru, jego opra-
cowywaniem, klasyfikowaniem i wprowadzaniem do katalogu 

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

on-line. Na bieżąco staramy się uzupełniać księgozbiór, szukając 
nowości wydawniczych. Środki na ten cel pozyskaliśmy między 
innymi z Biblioteki Narodowej.
 Podsumowanie minionego roku daje poczucie spełnie-
nia, ale zawsze pozostaje niedosyt, który stawia poprzeczkę co-
raz wyżej. A co nas czeka w 2018 roku? Oferta kulturalna Biblio-
teki  jak zwykle będzie ciekawa i zróżnicowana. Cały rok obfituje 
w spotkania, których „bohaterem” będzie książka. Zatem nie 
zabraknie spotkań autorskich, w rolach głównych będą wystę-
powali autorzy literatury dla dzieci i młodzieży, pisarze powieści 
sensacyjnych i kryminalnych, podróżnicy.  
 Z uwagi na ferie zimowe przygotowaliśmy ciekawą 
ofertę dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 10 
lat od 15 do 19 stycznia na zajęcia edukacyjno-rozrywkowe, od-
bywające się pod hasłem „Ferie z biblioteką”.
 Biblioteka zamieszcza informacje o wydarzeniach kul-
turalnych i nowościach książkowych na stronie internetowej 
www.biblioteka.brok.pl  oraz na profilu Facebook.

Uczestnicy spotkania z podróżnikami
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DZIEŃ KOBIET W RATUSZU MIEJSKIM
 8 marca 2017 r. w Ratuszu Miejskim odbyło się spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet zainicjowane przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Brok. 
 Uroczystość rozpoczęły życzenia, złożone przez Burmi-
strza p. Marka Młyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
p. Sylwestra Runo. Każda Pani otrzymała również pięknego tra-
dycyjnego tulipana.
 Ten marcowy wieczór był dla mieszkanek Gminy Brok 
wyjątkowy, gdyż miały one okazję uczestniczyć w montażu 
słowno-muzycznym pt. „Za każdy uśmiech Twój...”, przygotowa-
nym przez uczniów brokowskiego gimnazjum, pod kierunkiem 
nauczycieli p. Lidii Rosińskiej, p. Edyty Cenzer oraz p. Anny 
Karczewskiej-Kłos. Podczas spotkania zaprezentowane zostały 
utwory muzyczne, recytowane były wiersze oraz czytane frag-
menty prozy. Zaprezentowana przez uczniów część artystyczna 
pozwoliła Paniom na oderwanie się od codziennych obowiąz-
ków, co spowodowało, że spotkanie nabrało wyjątkowego i od-
świętnego charakteru.

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ZPPO w Broku

Panie  wypełniły salę konferencyjną po brzegi 

Wszystkie Panie otrzymały kwiaty od Burmistrza

ŚWIĘTA NARODOWE 2017

Obchody Narodowych Świąt w Broku
 Modlitwa za Ojczyznę, wspólny przemarsz w asyście 
Pocztów Sztandarowych przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, wystąpienia okolicznościowe Burmistrza Gminy Brok, 
złożenie wiązanek kwiatów przez obecne delegacje są stałymi 
punktami obchodów Świąt Narodowych w naszym mieście. 
Uroczystości uświetniają występy artystyczne w wykonaniu 
uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 
W tym roku z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja zebra-
ni mieszkańcy mieli okazję wysłuchać niezwykle podniosłego 
koncertu pieśni patriotycznych wykonanych przez chór męski 
„Oktawian”.

Obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej   
Katastrofy Smoleńskiej
 10 kwietnia 2017 r. Władze Samorządowe Miasta  
i Gminy Brok wspólnie z duszpasterzami brokowskiej parafii, 

przedstawicielami Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Broku, Społecznej Straży Rybackiej, 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, dyrektorami i kierownika-
mi jednostek organizacyjnych z terenu gminy Brok,  młodzie-
żą szkolną oraz mieszkańcami uroczyście oddali hołd Ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej oraz Tragedii Smoleńskiej. Uroczystość 
odbyła się  przed Obeliskiem na Placu przy Ratuszu Miejskim  
w Broku.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych”
 1 marca 2017 roku w Broku obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Przed tablicą upamiętnia-
jącą Żołnierzy usytuowaną przy trasie Brok - Małkinia, odmó-
wiona została modlitwa przez ks. Prałata Jarosława Hrynaszkie-
wicza Proboszcza Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku,  
a następnie Władze Samorządowe Gminy na czele z Burmi-
strzem Miasta i Gminy Brok Markiem Młyńskim oraz Przewod-
niczącym Rady Gminy w Broku Sylwestrem Runo,  wspólnie  
z Ks. Prałatem Jarosławem Hrynaszkiewiczem, delegacją Nad-
leśnictwa Ostrów Mazowiecka, przedstawicielami szkół oraz  
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Obchody Dnia “Żołnierzy Wyklętych”

Uroczyste obchody Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

Biblioteki Publicznej w Broku złożyli wiązanki biało-czerwo-
nych kwiatów i zapalili symboliczne znicze.
 Następnie w Bibliotece Publicznej w Broku wyświetlo-
ny został film dokumentalny o Danucie Siedzikównie ps. „Inka” 
pt. „INKA - są sprawy ważniejsze niż śmierć” w reżyserii Jacka 
Frankowskiego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

Delegacje uczestniczące w obchodach rocznicowych Zbrodni Katyńskiej oraz 
Tragedii Smoleńskiej

Władze Samorządowe oddały hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Tragedii 
Smoleńskiej

Patriotycznym akcentem była żywa flaga państwowa sformowana przez uczniów 
brokowskiej szkoły
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PIKNIK NA POŻEGNANIE WAKACJI

DNI BROKU I PUSZCZY BIAŁEJ  2017

 3 września na terenie Ośrodka „Binduga” w Broku od-
był się piknik  „Pożegnanie Wakacji”. Organizatorem tego przed-
sięwzięcia był Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński. 
Do przygotowania imprezy przyłączyli się także: Mazowiecko-
-Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Biblioteka Publiczna  
w Broku i Ośrodek „Binduga”. 
 O godz. 15:00 Biblioteka Publiczna w Broku zaprosiła 
brokowian do Narodowego Czytania. W tym roku było to „We-
sele” Stanisława Wyspiańskiego przygotowane z bardzo wido-
wiskową scenografią. Wspólne czytanie rozpoczęło widowisko 
teatralne w wykonaniu członków Zespołu Ludowego „Jarzębina” 
oraz mieszkańców, którzy wcielili się w postaci bohaterów dra-
matu Wyspiańskiego.
 W części artystycznej wystąpił brokowski Zespół „Ja-
rzębina”, który zaprezentował wiele znanych i lubianych piose-
nek i przyśpiewek ludowych. Dla najmłodszych uczestników 
pikniku przygotowano zabawy i animacje, a także warsztaty pla-
styczne, malowanie twarzy, olbrzymi zamek dmuchany i prze-
jażdżki kucykami. Zainteresowani uczestnicy festynu mogli tak-
że obejrzeć historyczne zbiory militarne p. Bogdana Greczuka  
z Drużyny Artylerii Terespol. Dodatkową atrakcją festynu były 
wystrzały armatnie.

 Nasze miasto, dzięki świetnemu zmysłowi i rozeznaniu 
na rynku muzycznym, może poszczycić się jednym z najciekaw-
szych i największych letnich festynów w całym regionie.
W tym roku urozmaicony program, obfitujący w liczne koncerty, 
wydarzenia artystyczne i sportowe sprawił, że każdy mógł znaleźć 
coś ciekawego dla siebie. Na licznie przybyłych brokowian, miesz-

 W trakcie pikniku odbył się również koncert kapeli 
„For Fun Band”, która w rytmach znanych polskich przebojów 
zabawiała zgromadzoną publiczność. Wieczorną zabawę pod 
gwiazdami poprowadził DJ Rawa & Violino.

kańców z sąsiednich gmin oraz turystów czekało wiele atrakcji  
i wspaniała atmosfera.
 Na scenie wystąpili: Kolorowe Gitary, Michał Wiśniew-
ski, Exaited, Dejw, Defis, DJ Xavier.
 Bardzo ważną integralną częścią imprezy jest jej uro-
czyste otwarcie przez Burmistrza Gminy Brok, podczas którego 
wręcza stypendia  najlepszym uczniom i sportowcom z brokow-
skich szkół oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Otrzymali je: Do-
minika Przywoźna z Publicznego Gimnazjum w Broku, Cezary 
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Kruk i Katarzyna Sadowska ze Szkoły Podstawowej w Kaczkowie 
Starym,  Piotr Borowy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Starym Lubiejewie oraz sportowcy: Jakub Stefańczyk 
ze Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym, Aleksandra Borowa  
z Publicznego Gimnazjum w Broku, a także Rafał Szulęcki - kara-
teka z Brokowskiego Klubu Karate Kyokushin. Burmistrz wręczył 
także nagrodę rzeczową zwyciężczyni konkursu „Najpiękniejsza 
Posesja w Gminie Brok” p. Zofii Szczęsnej.
 Dni Broku to także okazja do uhonorowania Mieszkań-
ców Miasta i Gminy Brok, za ich wieloletnią pracę oraz działal-
ność społeczno-publiczną. Statuetką wyróżnieni zostali p. Stefan 
Brzostek - właściciel firmy „Bromat” za wkład w rozwój gospo-
darczy Miasta i Gminy Brok oraz p. Marek Brzostek – Radny 
Rady Gminy w Broku za wieloletnią  pracę w Samorządzie Tery-
torialnym Gminy Brok oraz w uznaniu wkładu i efektywnej pracy  
na rzecz społeczności Sołectwa Laskowizna.

 Wręczone zostały nagrody najlepszym czytelnikom Bi-
blioteki Publicznej w Broku: p. Grażynie Jakubik, p. Józefie Millak 
oraz p. Teresie Szumskiej.
 Na scenie, jak co roku, odbył się przegląd muzyki ludo-
wej i biesiadnej z udziałem zespołów z sąsiednich miast i gmin: 
Retro Band, Cantileny, Sadowianek, Oberka, Zapominajki oraz 
brokowskiej Jarzębiny.
 W niedzielę, 2 lipca w Kościele parafialnym została 
odprawiona Msza Święta w intencji mieszkańców miasta i gmi-
ny, podczas której swoje jubileusze obchodzili prof. dr. hab.  ks. 
Stanisław Dziekoński - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie oraz Prałat ks. Stanisław Skarżyński. 
Podziękowania w imieniu  Mieszkańców Miasta i Gminy Brok  
z okazji 25-lecia posługi w naszej parafii Prałatowi ks. Stanisławo-
wi Skarżyńskiemu oraz z okazji 25-rocznicy święceń kapłańskich 
prof. dr. hab.  ks. Stanisławowi Dziekońskiemu złożył Burmistrz 

Fotorelacja z Dni Broku
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Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński oraz Przewodniczący 
Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo. Uroczystość uświetnił 
koncert Sakralno-Patriotyczny w wykonaniu Kwartetu Diecezjal-
nego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.
 W trakcie dwudniowego festynu plaża miejska tętni-
ła życiem. W rywalizacji sportowej odbyły się zawody piłki sia- 
tkowej plażowej (I miejsce – Wysocki, Urbanowski, II-miejsce 
„Rafałki”, III-miejsce „Bojano Italiano”), zawody piłki nożnej  
(I miejsce – „Potężne Santosy”, II miejsce „GKS Andrzejewo”, III- 
miejsce „Roch Jasienica”) oraz zawody spławikowe o Puchar Bur-
mistrza Broku. Imprezie, jak co roku, towarzyszyły liczne stoiska 
wystawowe, w tym Komendy Powiatowej Policji w ramach kam-
panii „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz Banku Spółdzielczego.  
Święto Miasta i Gminy to także świetna zabawa dla dzieci. Naj-
młodsi przez cały czas mogli skorzystać z atrakcji: dmuchańców, 
karuzeli, animacji, malowania buziek i strefy gastronomicznej.

 W 2018 roku w dniach 7-8 lipca świętować będziemy 40. 
Dni Broku i Puszczy Białej, na które serdecznie zapraszamy !!!
ORGANIZATORZY dziękują SPONSOROM:
FLORAD Krzysztof Zawistowski, Brok; Przedsiębiorstwo  Wie-
lobranżowe KAMAR Maria Jolanta Kacprzycka, Brok; GROMET 
Andrzej Grądzki, Brok; LEBART Bartosz Łogwiński i Wspólnik 
Sp.j., Rakowiska; Centrala Banku Spółdzielczego w Ostrowi Ma-
zowieckiej; Firma Handlowo-Usługowa  „Zdrowy Styl”  Bar i Ca-
tering Marta Bazelak,Ostrów Mazowiecka; EKO – DOM  Adam 
Rukat, Ostrów Mazowiecka; Sklep Spożywczo -Przemysłowy Jan 
Derlatka, Brok; Restauracja GRACJA  Ewa i Andrzej Użarow-
scy,Brok; Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmyc-
ki, Małkinia; ROLSTAL Janusz Pawłowski, Ostrów Mazowiecka; 
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o., Ostrów 
Mazowiecka; PIENDYKBUD Robert Piendyk, Komorowo; Dom 
Wczasowy NADRZECZE Krzysztof Jóźwik, Brok; Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowe  AL-AN Stacja Paliw Wrochna,  Brok; 
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe BROMAT Stefan Brzostek, 
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Brok; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Andrzej Gajewski, 
Brok; Firma Plant Service Sp. z o.o. Antoni, Piotr i Rafał Stefań-
czyk, Kaczkowo Stare, Sprzedaż Hurtowa Roślin Ogrodowych; 
Internet i Telewizja Światłowodowa - Wojciech Stefańczyk, Brok; 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MATERBIUR Robert 
Niedźwiecki, Łódź; Zakład Produkcyjno - Handlowy Marek Ro-
siński, Brok; Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe  PLAST 
-FOL Mieczysław Winecki, Brok; Przedsiębiorstwo Usług Geode-
zyjno - Kartograficznych GEOMETRA Marek Tomiczak, Ostrów 
Mazowiecka; Handel Artykułami Rolno -Spożywczymi Sławomir 
Suchcicki, Brok; Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robót Ogól-
nobudowlanych Marek Kruk, Brok; Usługi Rolnicze i Ogrodni-
cze Stanisław Owczarek, Brok; DOMOST Sp. z o. o., Małkinia 

Górna; Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK 
Grażyna Strąk, Brok; Zakład Remontowo - Budowlany Waldemar 
Brzostek, Ostrów Mazowiecka; Firma MR-PUR Michał Ruciński, 
Brok; Sklep Spożywczy Wanda Figat, Puzdrowizna; Gabinet Ko-
smetyczny MEGA BEAUTY, Kwiaciarnia STOKROTKA Bożena 
Młyńska, Ostrów Mazowiecka; SOB-BRUK Andrzej Sobieski, 
Kaczkowo Stare; Teresa i Zdzisław Domasik, Warszawa; Tartak 
Usługowo- Handlowy Henryk Brzostek, Brok; Joanna i Dariusz 
Ciskowscy, Brok; Produkcja  Piekarnicza i Sklep Spożywczo - Pie-
karniczy Jacek i Maciej Socik, Brok; Zajazd KORMORAN Tomasz 
Sztandera, Brok; Sklep Spożywczy Jolanta Stefańczyk, Kaczkowo 
Stare; Henryk Kazimieruk, Ostrów Mazowiecka.

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Rok 2017 w pomocy społecznej przyniósł wiele zmian, 
bo w zasadzie niemal w każdym miesiącu pojawiały się nowości  
w przepisach prawnych w obrębie pomocy społecznej, które też na-
kładały na Ośrodek Pomocy Społecznej kolejne zadania. Zmieniały 
się procedury zarówno w pomocy społecznej jak i w świadczeniach 
związanych ze wsparciem rodziny w zakresie świadczeń rodzin-
nych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego.
 Wydarzeniem, które w znacznym stopniu wpłynęło na 
zmianę sytuacji części klientów pomocy społecznej, było uchwa-
lenie ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i wpro-
wadzenie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. realizacji Programu 
„Rodzina 500+”.
 Był to okres wytężonej pracy związanej z przygotowania-
mi do wejścia w życie nowej ustawy, a także nowych obowiązków 
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 W roku 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej realizował następujące formy pomo-
cy, na które gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa:
  - zasiłki stałe – 34 osoby, składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 
osób – przysługujące dla osób całkowicie niezdolnych do pracy  
z powodu wieku lub niepełnosprawności – koszty 155 745 zł,
  - zasiłki okresowe dla 13 rodzin, w przypadku występowania 
szczególnej okoliczności, takiej jak: bezrobocie, długotrwała cho-
roba, niepełnosprawność – koszty 12 648 zł.
Ze środków budżetowych gminy udzielono pomocy:
  - zasiłki celowe o charakterze jednorazowym kierowane do 42 
rodzin w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, uza-
leżnione od potrzeby i możliwości finansowych gminy – wydatki 
19 200 zł.

 Dzięki 60% dotacji z budżetu państwa dożywianych jest 
81 uczniów uczęszczających z terenu gminy Brok do szkół, reali-
zując rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Udział środków gminy w pozyskaniu dotacji wynosi 40% ogółu 
środków przeznaczonych na realizację dożywiania – wartość finan-
sowa zadania to kwota 35 132 zł.
 Dla 4 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia i sa-
motne zamieszkiwanie wymagały pomocy świadczone były usługi 
opiekuńcze przez Oddział Rejonowy PCK w Ostrowi Maz. na pod-
stawie umowy pomiędzy Urzędem Gminy a Oddziałem Rejono-
wym PCK – wydatki stanowią 18 004 zł.
 Gmina Brok ponosi koszty pobytu w Domu Pomocy Spo-
łecznej 4 osób na łączną kwotę 60 628 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 – 7 006 zł.
 GOPS na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych zaj-
muje 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 upraw-
nionych jest 178 rodzin, które w szczególnych sytuacjach mogą 
również otrzymać specjalne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka; 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-
czego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
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Spotkanie z Jubilatem p. Stanisławem Korzebiem w Ratuszu Miejskim Wigilia dla Samotnych w Szkole w Broku

nosprawnego; 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 do-
rosłych) i dzielą się na świadczenia wypłacane osobie legitymującej 
się orzeczeniem o niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny) oraz 
świadczenia wypłacane w związku z opieką nad osobą niepełno-
sprawną (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 
oraz zasiłek dla opiekuna). Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest 87 
osobom, świadczenie pielęgnacyjne – 11, specjalny zasiłek opie-
kuńczy – 11 , a zasiłek dla opiekuna - 7 osób, jednorazową zapomo-
gę z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. „becikowe” wypłacono 
w 2017 roku 21 rodzinom.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku zaj-
mują się również realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym 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 
22 osób uprawnionych świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz prowadzi działania wobec 5 dłużników alimentacyjnych za-
mieszkałych na terenie gminy.
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią system wspierania 
osób uprawnionych środkami finansowymi pochodzącymi z bu-
dżetu państwa. Przez 10 miesięcy br. wypłacono  świadczeń w łącz-
nej kwocie - 1 159 796 zł.
GOPS realizuje również wypłatę świadczenia rodzicielskiego. 
Świadczenie to 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 uzależ-
nione od kryterium dochodowego rodziny. Pobiera je 15 osób na 
kwotę – 89 181 zł.
W 2017 roku GOPS w Broku kontynuuje realizację ustawy o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwanej popularnie Pro-
gramem 500+. Podstawowe zasady funkcjonowania programu 
pozostały bez zmian, tzn. świadczenie można otrzymać na drugie 
i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia bez dodat-
kowych warunków. By otrzymać 500+ na pierwsze dziecko, należy 
spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł na osobę (lub 
1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepeł-
nosprawne). Obecnie świadczenie wychowawcze wypłacane jest 
dla 353 dzieci pochodzących z 207 rodzin. Do końca października 

2017 roku wypłacono rodzinom z programu świadczenia na kwotę 
1 856 859 zł.
Pracownicy pomocy społecznej realizują ustawę o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie,  na podstawie której funkcjonuje Zespół 
Interdyscyplinarny i podejmuje działania w środowiskach dotknię-
tych 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 po-
mocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, policji, oświaty, sądu i służby zdrowia. W roku 2017 
do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 3 Niebieskie Karty,  
z których 2 zamknięto po zrealizowaniu indywidualnego planu po-
mocy.
W roku 2017 GOPS realizował rządowy program dla rodzin wie-
lodzietnych, w ramach którego wprowadzona została Karta Dużej 
Rodziny, mająca zasięg ogólnopolski. Karta Dużej Rodziny przy-
znawana jest bezpłatnie, rodzinie mającej na utrzymaniu trójkę 
dzieci, bez względu na dochód.
W roku 2017 GOPS wydał KDR 26 członkom rodzin wielodziet-
nych.
W dniach od 18 sierpnia do 27 sierpnia 2017 roku 8 osobowa gru-
pa dzieci z rodzin rolniczych z terenu miasta i gminy Brok uczest-
niczyła w wakacyjnych półkoloniach w Nadbużańskim Ośrodku 
Edukacji w Broku. Zorganizowane były przez Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, przy współpracy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku.
W dniu 24 lipca 2017 roku najstarszy Mieszkaniec Miasta i Gminy 
Brok Pan Stanisław Korzeb skończył 102 lata. Z tej okazji Burmistrz 
Gminy Brok Pan Marek Młyński wraz z Kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku Panią Dorotą Borową spo-
tkał się z Zacnym Jubilatem i Jego najbliższymi na sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Broku. 
Z okazji 102 urodzin Szanowny Jubilat otrzymał najlepsze życzenia 
zdrowia na kolejne lata. Do gratulacji dołączono kwiaty i prezent, 
a także urodzinowy tort. Były pamiątkowe zdjęcia i wspomnienia 
o życiu 102-latka.
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, miejsco-
wą służbą zdrowia, szkołami, Referatem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej a także  Zakładem  Ubezpieczeń Społecznych  
w Ostrowi Maz.,
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OBCHODY BRYLANTOWEGO I ZŁOTEGO JUBILEUSZU ZAWARCIA 
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

„... i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci...”

 29 października br. obchodzony był wyjątkowy jubileusz. 
22 pary z terenu Miasta i Gminy Brok obchodziły Jubileusz Zawar-
cia Związku Małżeńskiego. Dla 21 par były to Złote Gody, natomiast 
jedna para obchodziła Jubileusz 75-lecia Zawarcia Związku Małżeń-
skiego.
 Obchody uroczystości rozpoczęła Msza Św. sprawowana 
w intencji Jubilatów. Natomiast część oficjalna odbyła się w Zespole 
Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 
W uroczystościach udział wzięli zaproszeni Jubilaci wraz z towarzy-
szącymi im bliskimi osobami, ks. Prałat Stanisław Skarżyński oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński.
 Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy  
do uroczystości, w których uczestniczy się z wielkim wzruszeniem. 
Rocznica ślubu to szczególna okazja do wspomnień wspólnie spę-
dzonych lat, do chwili refleksji i zadumy, ale przede wszystkim 
jest to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie. Natomiast obchody jubileuszu 75-lecia za-
warcia związku małżeńskiego, czyli Brylantowe Gody należą już  
do uroczystości wyjątkowych i rzadko spotykanych. Gratulując 
jakże pięknego jubileuszu, p. Burmistrz życzył Jubilatom wielu ko-
lejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.  
Życzenia zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego złożył także Jubi-
latom ks. Prałat Stanisław Skarżyński.
 W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa  
i rodziny, na wniosek Burmistrza Gminy Brok p. Marka Młyńskie-
go, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Jubilatom Medale

za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, którymi p. Burmistrz ude-
korował Małżonków. Ponadto 
odznaczeni Jubilaci otrzymali 
listy gratulacyjne, prezenty oraz 
kwiaty.
 Uroczystość uświetnił występ 
artystyczny uczniów Zespołu 
Publicznych Placówek Oświa-
towych w Broku oraz Zespołu 
Ludowego „Jarzębina”.

 Po części oficjalnej wszyscy obecni zaproszeni zostali na 
uroczysty obiad i jubileuszowy tort. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu, a Wszystkim Ju-
bilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.  

Oto pełna lista Jubilatów:
Jubileusz 75 - lecia Zawarcia Związku Małżeńskiego:
1. Stanisława i Jan Parys
Jubileusz 50 - lecia Zawarcia Związku Małżeńskiego:
1.    Stanisława i Eugeniusz Brzostek
2.    Aniela i Czesław Fabiańscy
3.    Czesława i Jerzy Gaś
4.    Wita i Tadeusz Gello
5.    Jadwiga i Stanisław Grabowscy
6.    Stanisława i Eugeniusz Heronimek
7.    Irena i Mieczysław Heronimek
8.     Zofia i Szczepan Jachna
9.    Celina i Stanisław Jakubowscy
10.    Stanisława i Emilian Kacpura
11.    Jadwiga i Stanisław Kańkowscy 
12.    Janina i Józef Łojewscy
13.    Joanna i Jan Sadowscy
14.    Krystyna i Maciej Socik
15.    Maria i Edward Subda
16.    Alina i Leszek Szołkowscy
17.    Jadwiga i Kazimierz Wagner
18.    Regina i Andrzej Wojakiewicz
19.    Irena i Antoni Wojciechowscy
20.    Marianna i Ireneusz Zadrożni 
21.    Zofia  (i śp. Mirosław) Żach

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Powiatowym  
w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrowskim Stowarzyszeniem Rodzin 
Abstynenckich „Rodzina” w Ostrowi Mazowieckiej i Oddziałem 
Rejonowym Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrowi 
Mazowieckiej.
Co roku OPS organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych  
z terenu miasta i gminy, które stwarzają możliwość bliższego po-
znania, rozszerzania wzajemnych relacji i zacieśniania więzi.
Praca socjalna to wielkie wyzwanie, które wiąże się z odpowiedzial-
nością, empatią, wytrwałością i gotowością do niesienia pomocy 
drugiej osobie. W gąszczu obowiązków i w zawiłościach ludzkich 
losów trzeba wykorzystywać różne mechanizmy i wartości do sku-
tecznej pracy socjalnej.

 Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób  
i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życio-
wych, których nie są oni w stanie przezwyciężyć i rozwiązać sa-
modzielnie. Polityka pomocy społecznej stanowi zinstytucjonali-
zowany system działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ma na celu udzielenie im zarówno świadczeń jak  
i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej 
tych osób.
 Przypominamy i informujemy o nr telefonu  29 -7457557 
- pod którym wszyscy mieszkańcy Gminy Brok mogą uzyskać in-
formacje z zakresu pomocy społecznej, jak też zgłosić i przekazać 
dane o sytuacji osób i rodzin potrzebujących pomocy.
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GMINA BROK – KARTKA Z HISTORII I STATYSTYKA
 Pierwsze pisemne wzmianki o Broku pojawiają się  
w 1203 r., kiedy to Konrad Mazowiecki przekazał gród bro-
kowski biskupom płockim. Brok wówczas był ważnym grodem 
obronnym, położonym na ważnym szlaku handlowym. 26 mar-
ca 1501 r. Brok uzyskał prawa miejskie, a w 1542 r. rozpoczęto 
budowę istniejącego do dnia dzisiejszego kościoła pw. Św. An-
drzeja Apostoła. Kres rozwoju Broku kładzie potop szwedzki  
a później rozbiory i lata niewoli. 
 W 1869 r. władze carskie odbierają prawa miejskie, któ-
re Brok odzyskuje dopiero w 1922 r. Rozpoczyna się dynamicz-
ny rozwój miejscowości. Brok staje się ośrodkiem turystycznym 
goszczącym warszawską inteligencję. Rozwój miast przerywa II 
wojna światowa, a ponowny rozwój miasta zaczyna się pod ko-
niec lat pięćdziesiątych.  

 Gmina Brok jako jednostka administracyjna samorzą-
du terytorialnego utworzona została na podstawie uchwały Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/1972 z dnia
1 grudnia 1972 r. Obecnie swoim obszarem gmina obejmuje 
powierzchnię 110,21 km2, co stanowi 9,0% powierzchni po-
wiatu, z czego 71% powierzchni gminy stanowią tereny leśne. 
Dzisiejsze Miasto i Gmina Brok to miejsce atrakcyjne. Położenie 
geograficzne, dobrze rozwinięta sieć dróg i walory turystyczne 
sprawiają, że miasto i gmina jest ponownie popularnym miej-
scem wypoczynku, które w sezonie letnim podwaja liczbę swych 
mieszkańców. 
 Według stanu na koniec października br. miasto i gmi-
nę zamieszkiwało 2 843 osoby, czyli około 3,9% ludności całego 
powiatu. 
Liczba ludności:

 
 

Niestety już od kilku lat odnotowywany jest niewielki, jednakże 
stały spadek liczby mieszkańców. Niepokojąca jest również prze-
waga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. 
 Jest to zjawisko niekorzystne i świadczące o negatyw-
nych zmianach demograficznych  społeczności, czyli starzeniu 
się społeczeństwa. Zróżnicowana jest również w poszczegól-
nych latach liczba zawieranych związków małżeńskich. Jednak-
że większość z małżeństw zawieranych jest przez przybyłych  
do Broku gości lub mieszkańców sąsiednich gmin. 

Na terenie miasta i gminy Brok położonych jest 5 miejscowości 
z następującą liczbą ludności:
- miasto Brok – 1947 mieszkańców,
- miejscowości: Bojany (81), Kaczkowo Nowe (222), Kaczkowo 
Stare (272), Laskowizna (162) oraz Puzdrowizna (158).

Mając na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta i Gmi-
ny, władze gminy – Burmistrz Gminy oraz Rada Gminy nadzo-
rują działalność podległych gminie Brok następujących jedno-
stek organizacyjnych:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku,
- Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym,
- Biblioteki Publicznej w Broku.
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. 

Pomimo stałego rozwoju gminy oraz pozytywnych zmian wpro-
wadzanych w różnych dziedzinach życia (infrastruktura tech-
niczna, edukacja), gmina Brok boryka się z różnymi problema-
mi społecznymi. Jednym z większych, jest problem bezrobocia 
wśród mieszkańców. Na koniec października 2017 r. w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zarejestrowanych 
było 130 osób z naszego terenu, w tym 78 kobiet. 
 Problem bezrobocia dotyczy nie tylko naszej gminy, 
lecz całego powiatu ostrowskiego, w którym stopa bezrobocia 
wynosi obecnie około 10,4%. Gdzie dla całego województwa ma-
zowieckiego kształtuje się na poziomie 5,9%, a kraju 6,8%. Przy 
czym należy zaznaczyć, iż w ostatnich latach stopa bezrobocia 
ma stałą tendencję spadkową i uzależniona jest od wielu czyn-
ników. Jednym z nich jest poziom przedsiębiorczości ludności.  
W przypadku naszej gminy na koniec miesiąca października 
2017 r. na naszym terenie zarejestrowanych było 183 działal-
ności gospodarczych. W stosunku do roku ubiegłego nastą-
pił wzrost o 7 nowo założonych firm. Świadczy to pozytywnie  
o przedsiębiorczości naszych Mieszkańców.

W ostatnich latach wyglądało to następująco:
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

INFORMACJE PODATKOWE NA 2018 R.

 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Broku  
w 2017 r. wykonywał swoje zadania stałe związane z gospodarką wodno 
– kanalizacyjną, a w szczególności polegające na dostarczaniu uzdatnio-
nej wody mieszkańcom, odbiorem nieczystości stałych i płynnych, bu-
dowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto na terenie 
Miasta i Gminy Brok wykonywał czynności związane z bieżącym utrzy-
maniem w czystości obiektów użyteczności publicznej, zieleni, skwe-
rów, ciągów pieszych i parkingów. Referat czuwa nad zapewnieniem 
stałej sprawności infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy, 
a w przypadku takiej konieczności usuwaniem powstających awarii.
 Ważniejszymi inwestycjami w 2017 roku realizowanymi 
przez Referat Gospodarki Komunalnej były:
- rozbiórka świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo Nowe i prze-
wóz materiałów na bazę Referatu,
- skruszenie gruzu betonowego, a z uzyskanego materiału naprawiono 
wiele dróg gminnych i dojazdowych do pól,

Stawki podatkowe  obowiązujące na 2018 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 powierzch-
niowymi 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 publiczne-
go –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 zagospo-
darowania 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. mieszkalnych – 0,65 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej- 18,20 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 udzielają-
ce 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 2018 r. nie uległy 

- w czasie budowy ulicy Narutowicza wykonano kilkanaście przyłączy 
wodociągowo – kanalizacyjnych w celu poprawy infrastruktury tech-
nicznej i sanitarnej miasta,
- odwodnienie dróg gminnych, poprzez budowę i odmulenie rowów 
przydrożnych, usunięcie zbędnych drzew i krzewów łącznie z wyrów-
naniem poboczy i  montażem przepustów drogowych,
- w okresie zimowym utrzymaniem przejezdności ulic, dróg i chodni-
ków oraz ogrzewaniem budynków gminnych.
W związku z planowaną inwestycją budowy punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK) na bazie Referatu rozpoczęto wyko-
nywanie prac porządkowych związanych z zagospodarowaniem całego 
terenu.
 Referat Gospodarki Komunalnej uczestniczy także, przy re-
alizacji innych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Brok, a także orga-
nizowanych corocznych imprezach kulturalnych o charakterze rozryw-
kowym i patriotyczno- religijnym.  Stale współpracuje z pozostałymi 
Referatami Urzędu Gminy w Broku i Jednostkami Organizacyjnymi 
Gminy.

zmianie.
Podatek rolny
a) z 1 ha przeliczeniowego- 131,23 zł,
b) z 1  ha  fizycznego 262,45 zł.
Podatek leśny
a) z 1 ha fizycznego – 43,3532 zł.
 Osoby fizyczne są ustawowo obowiązane do złożenia w tutej-
szym Urzędzie Gminy informacji o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych, gruntach i lasach, sporządzonej na formularzach zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy w Broku w sprawie określenia wzorów formu-
larzy informacji i deklaracji podatkowych, w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnię-
cie 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 2016 r., poz. 617 i 1579 ze zm.) i ustawa z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.374 i 1579 
ze zm.).
 Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiąza-
ni składać w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do tutejszego or-
ganu 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 2017 r. złożyli 177  wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu  na  kwotę 65 502,09 zł.
 Wydano 68 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
W roku bieżącym wydano decyzji wymiarowych dotyczących   podatku:
 1) rolnego –                236,
 2) leśnego –                    5,
 3) od nieruchomości – 750,
 4) łącznego zobowiązania pieniężnego – 1101.

Do podatników, którzy zalegają w płaceniu podatków zostało wystawio- 
ne 72 upomnienia  na kwotę – 19 913,10 zł i 260 zawiadomień   
oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 8 238,12 zł.



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,  

 Marzena Borowa, Ewa Młynarczuk, Anna Dawidczyk.

 Tradycyjnie jak co roku, korzystając z zaproszenia Burmistrza 
Marka Młyńskiego, najmłodszych mieszkańców z terenu Miasta i Gminy 
Brok odwiedził Święty Mikołaj.
 Organizatorzy zadbali o świąteczną atmosferę, wspaniałą zabawę 
oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy.
 Tak duże przedsięwzięcie mogło się odbyć przy znaczącym udziale  
i hojności niżej wymienionych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:
l LEBART Bartosz Łogwiński i Wspólnik Sp.j., Rakowiska l Międzygmin-
ny Związek Ziemia Ostrowska lPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAR 
Maria Jolanta Kacprzycka, Brok l DOMOST Sp. z o.o. Małkinia l PHU s.c. 
NIEDZIELSKI Stacja Kontroli Pojazdów, Ostrów Maz.lRenata Kuczyńska, 
Leoncin l PHU MATERBIUR Robert Niedźwiecki, Łódź l Centrala Banku 
Spółdzielczego, Ostrów Maz. l WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.,  Ostrołęka l 
Zdrowy Styl Bar i Catering Marta Bazelak, Ostrów Maz. lSklep Spożywczy Jan 
Derlatka, Brok l Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK Gra-
żyna Strąk, Brok l Marek Bogumił Tomiczak, Brokl Zakład Remontowo- Bu-

dowlany Waldemar Brzostek, Ostrów Maz. l Ewa i Andrzej Użarowscy, Brok 
l EKO-DOM Adam Rukat l SOB-BRUK Andrzej Sobieski, Kaczkowo Stare 
l Anna i Andrzej Gajewscy, Brok l Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robót 
Ogólnobudowlanych Marek Kruk, Brok l PUH  AL-AN Stacja Paliw Wroch-
na, Brok l Tartak Usługowo- Handlowy Henryk Brzostek, Brok lPPH PLA-
ST-FOL Mieczysław Winecki, Brok lTeresa i Zdzisław Domasik, Warszawa 
l Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BROMAT Stefan Brzostek, Brok l Sklep 
Spożywczo – Przemysłowy Monika Fidura, Brok l Tomasz Malarski, Brok 
lHandel Art. Rolno-Spożywczymi Sławomir Suchcicki, Brok l Joanna i Da-
riusz Ciskowscy, Brok l Agnieszka Szołkowska, Brok l FPHU NEON Paweł 
Zyśk, Brok l Młyńska Bożena, Brok l Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wanda 
Figat, Puzdrowizna l PPHU EL-TOM Tomasz Sztandera, Brok l Mechanika 
Pojazdowa Jan Borowy, Kaczkowo Stare l Produkcja Piekarnicza i Sklep Spo-
żywczo-Piekarniczy Jacek i Maciej Socik, Brok l Gospodarstwo Agroturystycz-
ne „Binduga”- Marzena i Zdzisław Niegowscy, Brok l Hurtownia Artykułów 
Spożywczych- Teresa Siennicka, Ostrów Maz.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  
W BROKU


