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Szanowni Mieszkańcy!

 Przekazuję Państwu kolejne 8 wydanie naszego 
lokalnego Biuletynu Informacyjnego. Tradycyjnie, jak  
w każdym numerze, przedstawiam zrealizowane zadania 
i przeprowadzone inwestycje oraz plany rozwojowo – 
inwestycyjne na kolejne lata.
 Na wstępie chciałbym podziękować Państwu za 
powierzoną mi po raz kolejny funkcję Burmistrza Miasta 
i Gminy Brok. To już po raz trzeci obdarzyliście mnie 
swym zaufaniem, co przełożyło się na uzyskanie poparcia 
w wysokości 72,02% oddanych głosów. Jest to dla mnie 
ogromny zaszczyt, ale jednocześnie duże zobowiązanie. 
 Zaufaniem obdarzyliście Państwo również 13 
Radnych zgłoszonych z mojego Komitetu Wyborczego. 
Jest to dowód, że dotychczasowa praca na rzecz Miasta 
i Gminy Brok przyniosła wymierne efekty i rezultaty,  
a tym samym uznanie i aprobatę Mieszkańców. Racjonalne 
planowanie, konsekwencja w działaniu, wykwalifikowana 
kadra oraz bardzo dobra współpraca z Radą Gminy 
sprawiły, że moje programy wyborcze były dotychczas 
realizowane. Jednocześnie zdaję sobie sprawę ile jeszcze 
zadań do realizacji przed nami. 
 W najbliższych latach konieczna jest dalsza po- 
prawa nawierzchni dróg, rozbudowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, czy też wdrożenie działań proekologicz- 
nych w zakresie instalacji solarnych i fotowoltaicznych. 
Planowana jest również rewitalizacja basenu portowego 
przy Promenadzie w Broku. Rozpoczęte zostały już prace 
przygotowawcze, opracowana została dokumentacja 
projektowa i złożono wniosek na dofinansowanie. 
Zadaniem niezwykle istotnym będzie także ubieganie się 
o dotację na budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci 

wodociągowej w Kaczkowie Nowym i Kaczkowie Starym. 
Cyklicznie zamierzamy prowadzić działania promocyjne 
oraz organizować i wspierać inicjatywy i imprezy 
kulturalne. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
Mieszkańców prowadzona będzie również dalsza, ścisła 
współpraca ze Strażą Pożarną oraz Policją. Ponadto 
planowana jest modernizacja szkolnej infrastruktury 
sportowej, dalsze usprawnienie systemu opieki społecznej 
oraz wspieranie osób potrzebujących i starszych. W trosce 
o naszych Seniorów w bieżącym roku rozpoczęliśmy 
działania zmierzające do utworzenia Klubu Seniora. 
Klub już w najbliższych tygodniach rozpocznie swoją 
działalność. 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok
 Sprawując urząd Burmistrza staram się spełniać 
Państwa oczekiwania związane z rozwojem naszego miasta  
i gminy. Zawsze służę swoją wiedzą, doświadczeniem 
oraz pomocą. Zapewniam, iż dołożę wszelkich starań, 
aby nasze miasto i gmina nadal rozwijały się i abyśmy 
nadal byli Liderami w zdobywaniu funduszy unijnych.  
Aby wszystkim nam żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej.  
 Pragnę też złożyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 
Roku. Życzę, abyście Państwo ten wyjątkowy czas 
spędzili w rodzinnej atmosferze, z dala od codziennych 
trosk. Natomiast zbliżający się Nowy Rok 2019 niech 
przyniesie zdrowie, miłość oraz spełnienie wszelkich 
planów i zamierzeń, zarówno w życiu prywatnym,  
jak i zawodowym.
 

Z wyrazami szacunku
     
   
 

Marek Młyński

Burmistrz Miasta i Gminy Brok
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INWESTYCJE GMINNE
 Ważnym elementem gwarantującym rozwój 
gminy są inwestycje mające na celu polepszenie wa-
runków życia mieszkańców. W 2018 r. wykonanych 
zostało wiele inwestycji, wśród nich jest kilka szczegól-
nie ważnych dla całej gminy. 

DOM KULTURY
 Po kilkunastu latach ponownie oddano do użytku 
Salę widowiskową w budynku Domu Kultury. 
Uroczysta Gala otwarcia Sali widowiskowej miała miejsce  
w dniu 26 stycznia 2018 r. 

Sala widowiskowa zyskała zupełnie nowy 
wizerunek
 Świetnie wyposażona i nowocześnie zaaranżowana, 
dostosowana dla osób niepełnosprawnych - tak dzisiaj prezentuje 
się Sala widowiskowa w Broku. 
 Remont nieczynnej od kilkunastu lat Sali widowiskowej 
objął: salę widowiskową ze sceną, zaplecze sanitarne, szatnię oraz 
korytarz wejściowy. Sala posiada nowoczesny system oświetlania 
scenicznego i nagłośnienia, wielkoformatowy ekran wraz z proje-
ktorem cyfrowym oraz zestawy krzeseł i stołów umożliwiające 
organizację wydarzeń nawet dla 200 osób. W trosce o bezpiecze-
ństwo zainstalowano system monitoringu.
 Łączny koszt inwestycji współfinansowanej przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wyniósł  
580 562,17 zł.

Nowo otwarta Sala widowiskowa w Broku  
już tętni życiem
 Dzięki realizacji inwestycji, Gmina Brok może działać 
prężniej i wychodzi z bogatą ofertą kulturalno - edukacyjną do 
mieszkańców miasta i gminy Brok. Organizowane są tu m.in.: 
koncerty, przedstawienia, wykłady, spotkania  ze znanymi 
osobowościami świata literatury, kultury, telewizji jak również 
projekcje filmowe.

Wnętrze Sali widowiskowej robi wrażenie

Koncert Łódzkiego Teatru Piosenki

Koncert Haliny Kunickiej

 Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: ks. Prałat 
Stanisław Skarżyński – Zasłużony dla Miasta i Gminy Brok,  
p. Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
p. Marek Młyński - Burmistrz Gminy Brok oraz p. Dariusz 
Brzostek- Naczelnik OSP w Broku.  
 Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, reprezentanci 
jednostek samorządowych, placówek oświatowych oraz instytucji 
państwowych. Uczestniczący w otwarciu goście mieli okazję 
wysłuchać koncertu  Łódzkiego Teatru Piosenki.
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Kabaret “Czwarta Fala” Spektakl komediowy “Kandydat”

Akademia z okazji Dnia Matki

Gminny Dzień Seniora - Gościem specjalnym była Katarzyna Bosacka

Gminny Dzień Babci i Dziadka
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WIRTUALNY SPACER PO ZABYTKACH 
NASZEGO MIASTA
 W trosce o propagowanie naszego lokalnego dziedzictwa 
została stworzona strona internetowa www.biblioteka.brok.pl/
digitalizacja gdzie mieszkańcy i osoby interesujące się historią 
gminy Brok mogą odbyć wirtualny spacer po zabytkach naszego 
miasta oraz przeglądać galerie historycznych zdjęć.

KLUB SENIORA W BROKU
 Nie poprzestaliśmy jednak na wykonaniu remontu 
samej Sali w tym obiekcie. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
osób starszych z naszej Gminy przystąpiliśmy do prac związanych 
z urządzeniem Klubu Seniora. Obecnie prowadzony jest remont 
pomieszczeń na I piętrze budynku. Na utworzenie i wyposażenie 
Klubu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000 zł  
z Wieloletniego Programu Rządowego Senior +. Klub rozpocznie 
swoją działalność do końca tego roku. Zadbaliśmy również  
o fundusze na funkcjonowanie placówki w kolejnych latach.  
W dniu 18 października br. podpisana została umowa na 
dofinansowanie dla  projektu pn. „Gmina Brok przyjazna Seniorom” 
w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Otrzymana dotacja  

w wysokości  632 032,50 zł w 93 % pokryje koszty funkcjonowania 
Klubu. Wkład własny Gminy stanowić będzie 7 %. Celem projektu 
jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług opiekuńczych 
dla osób starszych w formie działalności Klubu Seniora. Dotacja 
zostanie przeznaczona na wyposażenie oraz zajęcia dla jego 
członków. Wśród propozycji, które znajdują się w projekcie, jest 
zapewnienie seniorom z naszej gminy m.in.: zajęć kulturalnych, 
zajęć rehabilitacyjnych oraz związanych z aktywnością ruchową, 
sportową i rekreacyjną, a także usługi terapii zajęciowej oraz 
wycieczki. Z propozycji Klubu Seniora będzie mogło skorzystać 
20 seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, 
osób z niepełnosprawnością, dotkniętych niesamodzielnością 
i dysfunkcjami społecznymi czy posiadających złe warunki 
mieszkaniowe lub złe stosunki z rodziną.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
WOKÓŁ DOMU KULTURY
 W roku 2018 opracowany został również projekt 
zagospodarowania terenu wokół Domu Kultury. Dokumentacja 
projektowa przewiduje wykonanie parkingów i dojazdów wokół 
obiektu, urządzenie zieleni i oświetlenie.

DOTACJE DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W BROKU
Remont Strażnicy
 Dzięki naszym staraniom udało się pozyskać dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie w ramach Programu „Mazowieckie Strażnice  
OSP-2018” w wysokości 23 742,00 zł na wyremontowanie zaplecza 
socjalno-sanitarnego strażnicy. 
Nowoczesny sprzęt ratowniczy
 W dniu 29 sierpnia 2018 r.  w Ministerstwie Sprawiedliwości 
podpisana została  umowa na dotację w wysokości 71 280,00 zł na 
zakup sprzętu dla OSP w Broku. W ramach pozyskanych funduszy 
zakupiono narzędzia hydrauliczne: rozpieracz ramieniowy, nożyce 
hydrauliczne, nożyce do cięcia pedałów oraz agregat zasilający 
narzędzia hydrauliczne. Całkowita wartość zadania wyniosła  
72 tys. zł,  z czego 71 280,00 zł to środki pozyskane z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, natomiast wkład własny Gminy wyniósł tylko 
1 % wartości zadań tj. 720 zł. Nowy sprzęt pozwoli na szybkie  
i profesjonalne udzielenie pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach drogowych.

Klub Seniora w trakcie remontu

Tak prezentuje się wnętrze Klubu już po remoncie

Oficjalne przekazanie nowych narzędzi dla OSP w Broku
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TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH 
W GMINIE BROK
 Nasza gmina wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań  
i aktywizacji lokalnego społeczeństwa, a tymi miejscami są trzy 
nowo wyremontowane świetlice w sołectwach: Laskowizna, Bojany 
oraz  w sołectwie Czuraj.
 Remont świetlic wiejskich w gminie Brok był możliwy dzię- 
ki pozyskanych na ten cel dotacji i dofinansowań pochodzących 
ze środków RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (20 000 zł). Dotacja 
stanowiła 80 % kosztów kwalifikowanych tj. 563 947,08 zł.  
W ramach projektu budynki docieplono, wykonano nowe elewacje, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycia dachowe  
i podłogi. W świetlicach zainstalowano nowe systemy ogrzewania 
– pompy typu powietrze-powietrze. Świetlice zostały wyremonto- 
wane wewnątrz: odmalowano ściany, wymieniono podłogi i insta- 
lacje elektryczne, zakupiono nowe meble. Dodatkowo w świetlicy  
w Laskowiźnie wykonano nowe łazienki oraz wstawiono drzwi 
wewnętrzne.

Uroczyste otwarcie Świetlic
 W uroczystościach uczestniczyli m.in.: ks. Prałat 
Stanisław Skarżyński – Zasłużony dla Miasta i Gminy Brok, ks. 
Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii Brok - który 
poświęcił wyremontowane budynki, przedstawiciele samorządu 
Województwa Mazowieckiego na czele z p. Elżbietą Lanc 
Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Radnymi 
Sejmiku Województwa p. Marianem Krupińskim i p. Krzysztofem 
Winiarskim, p. Marek Młyński - Burmistrz Gminy Brok, p. Sylwester 
Runo - Przewodniczący Rady Gminy w Broku wraz z Radnymi 
i Sołtysami oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych. Na uroczystości przybyli także licznie mieszkańcy 
sołectw chcący uczestniczyć w tym ważnym, społecznym 
wydarzeniu. Uroczystość w sołectwie Laskowizna uświetnił koncert 
Zespołu Ludowego „Jarzębina” z Broku.

Uroczyste otwarcie Świetlicy  w Laskowiźnie

Licznie przybyli na uroczystość Goście i Mieszkańcy

Uroczyste przecięcie wstęgi w Sołectwie Czuraj

Uroczyste otwarcie Świetlicy w Bojanach

Wyremontowana Świetlica w Sołectwie Czuraj
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DROGI
 W roku bieżącym kontynuowaliśmy prace budowlane 
związane z przebudową ciągu komunikacyjnego ul. Narutowicza  
i ul. Pułtuskiej. 
 Wiosną Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
samodzielnie wybudował kanalizację deszczową na ul. Pułtuskiej, 
poprzez  ul. Błotną, Stodolną i cz. ul. Głębokiej. 

 W październiku zakończono budowę nawierzchni 
asfaltowej gr. 8 cm na ulicy Pułtuskiej oraz na Placu Szkolnym. 
Ułożone zostały również chodniki i wjazdy. Koszt wykonania robót  
wynosi 1 216 282,83 zł. 

 W lipcu bieżącego roku przebudowano ul. Jana Kołłątaja 
w Broku. Koszt wykonania inwestycji wynosi 231 373,38 zł. 
Gmina na realizację w/w zadania otrzymała dofinansowanie  
w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 141 421,00 zł. Jest to 
początek inwestycji wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
w tej części miasta. Docelowo na podstawie wykonanej w roku 
2015 dokumentacji projektowej nową nawierzchnię zyskają  
ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Reymonta oraz ul. Traugutta. 
Zgodnie z dokumentacją wybudowane zostaną również parkingi 
przy cmentarzu.

Ulica Jana Kołłątaja

Wykonanie kanalizacji deszczowej przez Referat Gospodarki Komunalnej

Remont ul. Pułtuskiej

Nowy asfalt na ul. Pułtuskiej



8

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w BrokuBrokowiak

Nagrodę dla Broku odebrał Burmistrz p. Marek Młyński

OŚWIATA

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH W BROKU
 Kluczem do efektywnego zarządzania placówką 
jest rzetelna wiedza, rozwój zainteresowań i przyjacielska 
atmosfera. W roku 2018 Zespół Publicznych Placówek 
Oświatowych skoncentrował się na podejmowaniu wyzwań, 
które leżą w misji placówki i planie jej rozwoju. To miejsce gdzie 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór wniosków  
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dzięki 
któremu, wszystkie osoby fizyczne zainteresowane modernizacją 
indywidualnych kotłowni mogą starać się o dofinansowanie 
wymiany źródła ciepła. Dofinansowywane są również prace 
termomodernizacyjne polegające na dociepleniu budynku oraz 
wymianie/montażu stolarki zewnętrznej. W ramach powyższej 
oferty możliwy jest również zakup i montaż kolektorów 
słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Kwoty 
dofinansowania w formie dotacji będą się wahać od 30 do 90 
procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od 
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 Szczegółowe informacje odnośnie Programu, 
wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na 
stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie pod adresem:  
www.wfosigw.pl. Ponadto, w wydziałach zamiejscowych 
Funduszu funkcjonują punkty konsultacyjne czynne w dni 
robocze od 10:00 do 14:00, w których można uzyskać odpowiedzi 
na pytania dotyczące Programu oraz pomoc w wypełnieniu 
wniosku. Oddziałem właściwym dla mieszkańców gminy Brok 
jest Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38,  
07 – 400 Ostrołęka, tel. kontaktowy: (29) 760 03 32.

BROK WŚRÓD KRAJOWYCH LIDERÓW INWESTYCJI UNIJNYCH  
W LATACH 2014-2017
 Brok zajął VIII miejsce w Rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki 
inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014-2017, 
w kategorii „małe miasta”.
 Ranking opracowywany został przez prof. Pawła 
Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie 
obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
danych Ministerstwa Finansów.
 Nagroda została wręczona podczas XVI Samorządowego 
Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Katowicach  
w dniach 2-3 października 2018 r. Odebrał ją Burmistrz Miasta  
i Gminy Brok p. Marek Młyński.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
 Burmistrz Gminy informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. 
wchodzi w życie ustawa dot. wieczystego użytkowania gruntów. 
Według nowych przepisów nieruchomości zabudowane budynkami 
mieszkalnymi z dniem 1 stycznia 2019 r. przechodzą na własność 
dotychczasowych użytkowników wieczystych. Osoby, które staną 
się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do 
uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej 
opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie 
będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Podstawę 
ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz  
w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie 
potwierdzające przekształcenie, które Urząd Gminy przekaże do 
sądu właściwego  do prowadzenia księgi wieczystej. Sąd dokona  
z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę  
w księgach wieczystych.
 W przypadku nieruchomości niezabudowanych 
budynkiem mieszkalnym, usługowych oraz działek letniskowych 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo 
własności pozostaje na dotychczas obowiązujących zasadach tj. na 
podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności wydanej przez Burmistrza Gminy na żądanie 
użytkownika. Osoba, na rzecz której dokonano przekształcenia 
obowiązana jest do wniesienia stosownej opłaty, ustalonej na 
podstawie odpowiednich przepisów.

Ślubowanie Pierwszoklasistów
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w rzetelny sposób przekazuje się wiedzę niezbędną do podjęcia 
nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwija najróżniejsze 
zainteresowania i wspiera indywidualny rozwój ucznia.  
W mijającym roku szkolnym włożono duży wysiłek w przekazanie 
dobrych wzorców, uczenie najmłodszych patriotycznych postaw, 
dbałości o własne zdrowie i środowisko. Wszystko to dzięki 
temu, że to placówka konsekwentnie przestrzegająca jednolitych 
zasad wychowawczych ustalonych we współpracy z rodzicami. 

Zaangażowanie jako podstawa motywująca do działań 
podnoszących poziom edukacji

 Wielkie zaangażowanie w poprawienie wizerunku 
szkoły od lat wykazują władze gminy, które wspierają placówkę 
w każdych podjętych działaniach, dla dobra jej uczniów.  
Te długofalowe wsparcie na wielu poziomach skutkowało w roku 
2018 rozpoczęciem nowych projektów, ale także umocnieniem 
więzi z instytucjami, z którymi placówka współpracuje od lat. 

 
Wyjątkowo cenną inicjatywą, która została zrealizowana w ro- 
ku szkolnym 2017/2018 w Zespole Publicznych Placówek Oświa-
towych w Broku był projekt „Większe możliwości-lepszy start” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa „Kształ- 
cenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Działanie 10.1.1 Edukacja 
ogólna. Całkowita wartość projektu wynosiła 250 479, 55 zł, 
kwota przyznanego dofinansowania to 230 879, 55 zł. 
Projektem byli objęci uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Broku. Projekt zakładał m.in. organizację 
zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka 
angielskiego, przyrodniczych - prowadzonych metodą 
eksperymentu, przedsiębiorczości, logopedycznych oraz zajęć 
rewalidacyjnych. W ramach projektu odbyły się także dwie 
wycieczki edukacyjne. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
doposażono szkolne pracownie: matematyczną, przyrodniczą 
i językową w sprzęt oraz materiały edukacyjne (m.in. tablice 
interaktywne, mikroskop z kamerą, aparat fotograficzny, 
komputery przenośne, rzutniki, pomoce dydaktyczne). 

Propagowanie najlepszych postaw obywatelskich jako 
profilaktyka ochronna

 W 2018 roku uczniowie Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Broku wzięli udział w  debacie młodzieżowej na 
temat „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. Celem spotkania 

Uczestnicy programu “Większe możliwości - lepszy start”

Debata Młodzieżowa

było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów o zagrożeniach, 
dotyczących narkotyków i dopalaczy, jak również kształtowanie 
świadomości na temat negatywnego wpływu środków 
odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz 
skutkach prawnych z tym związanych. Debata odbyła się w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Broku, uczestniczyło w niej 
około 80 osób, byli to zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież. 
Podczas debaty przewidziano wystąpienia prelegentów: 
Iwony Stachowiak -psychologa klinicznego z PPP w Ostrowi 
Mazowieckiej, Elżbiety Pęksa - asystenta do spraw promocji 
zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  
w Ostrowi Mazowieckiej oraz st. sierż. Łukasza Kulisia z Zespołu 
ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w Komendzie 
Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Wspieranie indywidualnego rozwoju

 W misji pełnionej przez Zespół Publicznych Placówek 
Oświatowych zawsze istotne jest indywidualne podejście do 
rozwoju i rozwijanie zdolności uczniów placówki, na co kładzie 
się zawsze duży nacisk. W 2018 roku podjęto współpracę  
z Warsztatową Akademią Musicalową i rozpoczęto nowy 
projekt. Uczniowie wzięli udział w kampanii społeczno-
edukacyjnej „GRAM fair play”. W ramach kampanii „GRAM fair 
play” uczniowie pod okiem profesjonalnych instruktorów teatru 
tańca i śpiewu przygotowali musical rockowo/hip-hopowy  
w reżyserii Pawła Podgórskiego. Wzięli także udział w warszta-
tach edukacyjnych powstałych z inicjatywy Fundacji Caroline 
B. Lefrak, których celem jest krzewienie idei fair play wśród 
dzieci i młodzieży. Projekt ten miał za zadanie kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru, takich jak: uczciwość, 
sprawiedliwość oraz budowanie pozytywnego wizerunku 
własnej osoby poprzez okazywanie szacunku dla przeciwnika, 
kolegów i koleżanek. Jednak dokonał czegoś jeszcze większego, 
w ramach realizacji projektu organizatorzy wydarzenia podzielili 
się czymś więcej niż wiedzą, ponieważ pomogli chorej na 
nowotwór uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Broku. 
Poza ogromnym zaangażowaniem pokazało to jaką piękną 
postawę reprezentują uczniowie placówki w Broku. 
Musical powstał dzięki inicjatywie Dyrektor ZPPO w Broku, 
Pani Joannie Ciskowskiej.
 Podkreślić należy również, że poza wymienionym 
projektem uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział  
w innych ważnych wydarzeniach gminnych i szkolnych. 
Doskonałą postawę obywatelską można było zaobserwować 
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na wielu uroczystościach takich, jak: Narodowe Święto 
Niepodległości, Święto Szkoły, Gminny Dzień Kobiet, Dni Broku 
itp. Były to występy na wysokim poziomie artystycznym. 

Propagowanie edukacji kulturalnej

 W związku z ogromną siłą edukacji kulturalnej 
i w rozwoju młodego człowieka placówka w 2018 roku 
podtrzymała chęć współpracy z wieloma instytucjami kultury, 
a także kontynuowała podjęte w ubiegłym roku działania, które 
przyniosły oczekiwany efekt. 

 

Po raz kolejny szkoła wzięła udział w „Posiadach 
Witkiewiczowskich”, które były zwieńczeniem IV Rajdu 
Rowerowego „W jak Witkacy”. Odbył się on w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa 2018. Podczas finałowego wydarzenia  
w Broku rozstrzygnięto konkurs „Witkacy dziś” skierowany do 
uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
i wysłuchano prezentacji gościa specjalnego z Instytutu Witkacego 
- Marka Średniawy. Przygotowane wystąpienie dotyczyło 
projektu „Gyubal WahazAR” z wykorzystaniem techniki 
rzeczywistości rozszerzonej AR. Celem Rajdu Rowerowego  
„W jak Witkacy” oraz finałowych „Posiadów Witkiewiczowskich” 
jest popularyzacja twórczości i uczczenie 79. rocznicy śmierci 
S.I. Witkiewicza. Organizatorami wydarzenia są Anna i Tomasz 
Pieńkos (Tusiemaluje) przy współpracy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ostrowi, Urzędu Gminy w Broku, ZPPO w Broku, 
Biblioteki Publicznej w Broku oraz Biblioteki Publicznej Gminy 
Zaręby Kościelne. Imprezie Patronował Instytut Witkacego.

Nowe projekty - ceramika artystyczna i sztuka EBRU

 Dużym zainteresowaniem w Zespole Publicznych 
Placówek w Broku cieszą się także warsztaty plastyczne 
prowadzone przez nauczycielkę placówki, Panią Annę Pieńkos. 
W ramach zajęć pozalekcyjnych w 2017 i 2018 roku odbywały 
się cykliczne spotkania ceramiczne. Polegały one na aktywności 
twórczej usprawniającej wyobraźnię przestrzenną, ale także 
wymagającej sprawności fizycznej. Przygodę z ceramiką 
uczestnicy warsztatów rozpoczęli od poznania materiału, czyli 

Pokaz sztuki malowania na wodzie EBRU

Zwycięzcy konkursu “Witkacy dziś”

Musical w wykonaniu uczniów z ZPPO w Broku
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gliny. Przez dotykanie, uderzanie, ściskanie i odpowietrzanie 
do wykonania małych form artystycznych powstały małe 
płaskorzeźby, lampiony i miski w surowych formach. Uczniowie 
pracowali w profesjonalnej pracowni ceramicznej i nauczyli się 
rzeźbić na kole garncarskim. Wykonali kubki i miski według 
własnego projektu. Praca na kole garncarskim okazała się być 
bardzo interesującym doświadczeniem, ponieważ wszyscy 
uczniowie zaangażowali się emocjonalnie w proces twórczy,  
a to zagwarantowało niepowtarzalny efekt. Ciekawym nowym 
wydarzeniem, na które przybyło wielu mieszkańców gminy 
Brok były warsztaty sztuki EBRU, które poprowadziła ta sama 
nauczycielka związana od wielu lat z edukacją kulturalną  
w placówce. 
 Pokaz Ebru - tureckiej sztuki malowania na wodzie 
rozpoczął się przedstawieniem historii tej ciekawej formy 
malarskiej oraz prezentacją farb i akcesoriów potrzebnych do 
jej wykonywania. Prowadząca wyjaśniła sposób przygotowania 
wody oraz pochodzenie naturalnych składników farb. 
Następnie przeszła do części praktycznej i w formie pokazu 
wytłumaczyła jak wykonać obraz w tradycyjnej tureckiej 
sztuce malowania na wodzie. Za pomocą pędzli, delikatnych 
rysików i farb pływających na powierzchni wody, które tworzą 
formy podobne do deseni marmuru, każdy obecny na pokazie 
próbował wykonać misterne wzory, które zaraz potem zostały 
uwiecznione przez przyłożenie kartki papieru do powierzchni 
wody tworząc przepiękne, dynamiczne kształty i barwne figury. 
Sztuka Ebru to sztuka wyobraźni. Uwalnia pokłady fantazji  
i kreatywności, których nie brakowało wśród gości warsztatów. 
Każdy z obecnych stworzył swój niepowtarzalny obraz, który 
mógł zabrać do domu. Pokazowi towarzyszyły tradycyjne 
tureckie przekąski oraz nastrojowa muzyka.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZKOWIE 
STARYM 
 Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym stara 
się zapewniać swoim uczniom wysoki poziom edukacji  
w przyjaznym, bezpiecznym i stymulującym rozwój środowisku. 
W roku szkolnym 2017/2018 do Punktu Przedszkolnego 
zorganizowanym przy szkole uczęszczało 17 dzieci oraz 1 uczeń 
do klasy II. Natomiast w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 
do Punktu Przedszkolnego uczęszcza 12 dzieci. We wrześniu br.  
7 dzieci rozpoczęło naukę w klasie I oraz 1 uczeń w klasie II 
Szkoły Podstawowej. 
 W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach 
poprzednich działania placówki były skoncentrowane na 

rozwijaniu zainteresowań i talentów dzieci. W szkole odbywały 
się liczne imprezy okolicznościowe i rozrywkowe tj.: Dzień 
Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Topienie Marzanny, Noc 
Sów, Dzień Rodziny, Ślubowanie klasy I. W kalendarz imprez 
szkolnych na stałe wpisały się również uroczystości patriotyczne 
o charakterze lokalnym i państwowym: Obchody 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zatrudnieni w szkole nauczyciele w pracy z dziećmi kierowali się 
przede wszystkim dobrem dziecka, pamiętając o indywidualnej 
pracy z każdym z nich.  Natomiast grupowe działania edukacyjne  
obejmowały sfery rozwoju emocjonalnego, społecznego, 
poznawczego i ruchowego. Dużo uwagi poświęcane jest 
na wyrabianiu u dzieci samodzielności oraz kształtowania 
umiejętności współżycia w grupie. Dzieci uczestniczą również  
w zajęciach z języka angielskiego oraz religii. 
 Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych 
dzieci przedszkolnych oraz szkolnych prowadzona jest w ścisłej 
współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu 
placówki.

Zwiedzanie sokolarni

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Akademia z okazji Święta Narodowego 11 listopadaZwiedzanie siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Maz.
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Dzień Bibliotekarza

Obchody “Dnia Postaci z Bajek”

Uczestnicy ferii zimowych

Głośne Czytanie- dzieciom czytał Strażak p. Dariusz Brzostek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BROKU 
WIZYTÓWKĄ MIASTA
 Biblioteka Publiczna w Broku oferuje znacznie więcej, 
niż dostęp do książek, choć to oczywiście priorytet działalności.
Biblioteka, jest miejscem w którym można w sposób przyjemny  
i ciekawy spędzić wolny czas. To instytucja, która jest:
• Inspirująca – ułatwia zdobywanie wiedzy poprzez 
dostęp do książek, prasy, komputerów i bezpłatnego dostępu do 
Internetu,
• Aktywizująca -  proponuje szeroką ofertę kulturalną,  
z której mieszkańcy mogą wybrać obszar interesujący dla siebie,
• Otwarta – dostępna dla każdego przez sześć dni  
w tygodniu, dostosowująca się do potrzeb mieszkańców,
• Przyjazna - wygląd i tworzona przez  pracowników 
atmosfera są niepodważalnym atutem zachęcającym do 
odwiedzania i spędzania tu wolnego czasu.

Biblioteka jest miejscem spotkań, nauki i rozrywki. O tym, 
jak ważną rolę pełni w środowisku nasza biblioteka świadczyć 
mogą także liczby: w roku 2017 odwiedził nas statystycznie co 
czwarty mieszkaniec miasta. Stanowimy zatem  ważny punkt 
na kulturalnej mapie naszej „Małej Ojczyzny”. Biblioteka jest 
wizytówką Broku oraz swoistym ogniwem między samorządem, 
a lokalną społecznością. Jakość usług, wygląd placówki oraz 
realizacja wielu przedsięwzięć i ciekawych inicjatyw świadczy 
w znacznej mierze o podejściu władz samorządowych do  
zagadnień związanych z kulturą.

CO DZIEJE SIĘ W BIBLIOTECE? 

 Priorytetem działalności Biblioteki  są cele statutowe, 
m.in.: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów własnego regionu; obsługa użytkownika w tym: 
prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej; 
popularyzacja literatury i czytelnictwa; organizowanie czytel- 
nictwa i udostępnianie materiałów  bibliotecznych; prowa- 
dzenie działalności kulturalno - edukacyjnej na wszystkich 
poziomach z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa lokalnego 
oraz współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania 
kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych 
mieszkańców.
W ramach realizacji w/w celów  w 2018  roku podejmowane 
były następujące działania:
1. Kierowane do najmłodszych użytkowników:
• Spotkania z Głośnym Czytaniem.
• Zajęcia letnie i zimowe w czasie przerwy od nauki 
pomagające rodzicom w zapewnieniu dzieciom aktywnego, 
mądrze i bezpiecznie spędzonego wypoczynku.
• Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Odpowied-
nio opracowane zajęcia dostosowane do wieku uczestników.
• Aktywne obchody ogólnopolskich akcji: „Cała Polska 
czyta dzieciom”, „Noc bibliotek”, „Dzień teatru”, „Dzień postaci  
z bajek”, „Tydzień bibliotek”.
• Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży z takimi 
pisarzami jak: Anna Czerwińska-Rydel, Agnieszka Frączek, 
prof. Joanna Papuzińska.
• Warsztaty plastyczne.
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2. Z myślą o młodzieży i nie tylko:
• Konkursy o różnej tematyce dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych: konkursy plastyczne „Niepodległa na afiszu”, 
„Najładniejsza Kartka Wielkanocna”, „Najładniejsza Kartka 
Świąteczna”, Konkurs Ortograficzny o „Pióro Burmistrza Gminy 
Brok”, konkursy czytelnicze na „Najlepszego Czytelnika Roku”.
• Seanse astronomiczne w mobilnym planetarium oraz 
warsztaty astronomiczne.
• „Narodowe Czytanie” z udziałem zaproszonych Gości.
• W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbył się  
Rajd Rowerowy „W jak Witkacy” oraz Posiady Witkiewiczowskie.

 3. Dla dorosłych:
• Spotkania ze znanymi osobowościami świata literatury, 
kultury, telewizji itp. Przedsięwzięcie cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców, licznie biorących w nim 
udział, np. występ Kabaretu Czwarta Fala, Spektakl komediowy 
„Kandydat”, spotkanie z dziennikarką telewizyjną Katarzyną 
Bosacką.
• Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę 
niepodległości w Bibliotece miała miejsce ogólnopolska premiera 
sztuki „Kochając Marszałka”. Odbył się także koncert pieśni 
patriotycznych „Radość Listopadowej Nocy”, a także prelekcja 
wygłoszona przez prof. Krzysztofa Jabłonkę – Kustosza Zamku 
Królewskiego w Warszawie ”Powrót Polski na mapę Europy”.
• Kurs samoobrony przygotowany wspólnie z Komi- 
sariatem Policji w Małkini Górnej dla mieszkańców.
• Wspólne kolędowanie z Biblioteką co roku cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy 
Brok oraz naszych Gości z poza ziemi brokowskiej.
 Ciekawą i charakterystyczną formą działalności 
Biblioteki są imprezy okolicznościowe, przygotowywane 
wspólnie z samorządem gminnym z okazji m.in.: Dnia Kobiet, 
Dnia Matki, Dnia Seniora, Dnia Płyty Winylowej. Bierzemy też 
czynny udział w organizowanych imprezach plenerowych, tj. 
Dni Broku i Puszczy Białej, Spotkanie z Mikołajem.
 
 Nowym przedsięwzięciem Biblioteki, które cieszy 
się ogromnym powodzeniem są warsztaty teatralne dla dzieci  
i dorosłych.
 
 Kino w Bibliotece. Kolejną atrakcję, którą możemy 
zaproponować czytelnikom, mieszkańcom naszego miasta  
i gminy jest możliwość oglądania filmów. Już od września na 
sali widowiskowej odbywają się seanse filmowe. W repertuarze 
kina są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru, 
odpowiednie dla widzów w każdym wieku.
 Chętnie i często współpracujemy z instytucjami  
i organizacjami działającymi na terenie miasta i nie tylko  
(Urząd Gminy, Szkoły, Przedszkola, Nadleśnictwo itd.)
 Usługi biblioteczne dostępne są także w przestrzeni 
wirtualnej. Prowadzimy stronę internetową  www.biblioteka.
brok.pl, dzięki której czytelnicy mają dostęp m.in. do 
katalogu cyfrowego i własnych kont nie wychodząc z domu. 
Jesteśmy widoczni także na Facebooku informując na bieżąco  
o planowanych i odbytych imprezach.  
 W sumie w 2018 roku Biblioteka Publiczna w Bro-
ku zrealizowała 38 wydarzeń kulturalno – edukacyjnych 
skierowanych do społeczności lokalnej, średnio trzy spotkania 
w miesiącu, a łącznie udział w nich wzięło 1599 osób. Tych 

Noc Bibliotek

Spotkanie z pisarką Agnieszką Frączek

Spotkanie z prof. Joanną Papuzińską

Narodowe Czytanie w wykonaniu znamienitych Gości
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wszystkich przedsięwzięć na pewno nie dałoby się udźwignąć, 
gdyby nie przychylność wielu osób, a szczególnie władz 
samorządowych gminy Brok. 
 Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Broku wynosi 
13799 woluminów, 121 książek mówionych oraz 20 tytuły 
czasopism i gazet. Do dyspozycji dzieci są również gry planszowe, 
książeczki i zabawki dla dzieci najmłodszych.

Spektakl teatralny dla dzieci

Warsztaty samoobrony

KWIATY, ŻYCZENIA I KONCERT  
Z OKAZJI DNIA KOBIET
 8 marca br. w Sali Widowiskowej Domu Kultury  
w Broku odbyły się miejsko-gminne obchody uroczystości  
z okazji Dnia Kobiet, na które Burmistrz Miasta i Gminy Brok  
p. Marek Młyński zaprosił wszystkie Panie.
 Po rozpoczęciu uroczystości i złożeniu życzeń przez p. 
Burmistrza i Przewodniczącego Rady Gminy p. Sylwestra Runo 
przyszedł czas na występ znanego artysty p. Marka Ravskiego.
Podczas godzinnego koncertu pt. „Najpiękniejsze piosenki  
o miłości, kobietach i dla kobiet...” zgromadzona publiczność 
miała okazję wysłuchać znanych wszystkim, najpiękniejszych, 
pełnych emocji i miłości polskich oraz światowych przebojów. 
Wśród wykonanych w mistrzowski sposób  utworów, które 
wysłuchała publiczność znalazły się m.in. „Czy pani mieszka 
sama”, „Serce matki”, „Tango milonga”, „Oczy czarne”, czy 
„Besame muchote”.
 Koncert okazał się wyjątkowym wydarzeniem, które 
spotkało się z gorącym przyjęciem publiczności. Przybyłe 
Panie nie tylko gromko oklaskiwały p. Marka Ravskiego oraz 
akompaniującego mu na instrumentach klawiszowych pianistę 
Polskiego Baletu Narodowego p. Marcina Mazurek – ale również 
śpiewały razem z artystami znane i lubiane piosenki.

Koncert Marka Ravskiego

Wszystkim Paniom życzenia złożył Burmistrz p. Marek Młyński oraz 
Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo

Dla biblioteki najważniejsi są Czytelnicy, którzy tak chętnie 
nas odwiedzają, korzystają ze zbiorów i są motorem do 
dalszej pracy.
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OBCHODY ŚWIĄT NARODOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE BROK
 Gmina Brok zawsze pamięta o uroczystościach 
upamiętniających najważniejsze wydarzenia, które zapisały się  
w historii naszej Ojczyzny. Z tej okazji zawsze w sposób 
podniosły czczone są kolejne rocznice odzyskania niepodległości 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 1 MARCA

Polski (11 listopada), uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy też 
upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, Zbrodnię Katyńską  
i Katastrofę Smoleńską.

OBCHODY ROCZNICOWE ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ - 10 KWIETNIA
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Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
Gmina Brok zrealizowała wiele przedsięwzięć związanych ze 
świętowaniem jubileuszu.
 W tym roku obchody najważniejszego święta pań-
stwowego nie ograniczyły się jedynie do dnia 11 listopada. 
Program uroczystości był rozciągnięty w czasie, i obejmo-
wał wiele wydarzeń towarzyszących, których wspólnym 
mianownikiem była niepodległość.
 Program obchodów w Broku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości składał się zarówno z przedsięwzięć 
o charakterze edukacyjnym, oficjalnym, poważnym, jak  
i sportowym. Były  biegi, konkursy, koncerty, sztuki teatralne, 
prelekcje i wystawy, ale także oficjalne uroczystości połączone 
z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Pamięć tego wielkiego 
wydarzenia uczciliśmy również posadzeniem 100 drzew!

 Prelekcja prof. Krzysztofa Jabłonki Kustosza 
Zamku Królewskiego w Warszawie pt. ”Powrót Polski  
na mapę Europy”
 11 maja br. w Sali widowiskowej w Broku odbył się 
wykład otwarty p. prof. Krzysztofa Jabłonki Kustosza Zamku 
Królewskiego w Warszawie zatytułowany ”Powrót Polski na 
mapę Europy”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa biograficzna 
pt. „Ojcowie Niepodległej” udostępniona przez Instytut Pamięci 
Narodowej w Warszawie.

Otwarcie Parku Edukacyjno-Historycznego „POLONIA 
RESTITUTA”  i posadzenie 100 dębów w Feliksowie
 19 października 2018 r. uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku 
z udziałem pocztów sztandarowych szkół z terenu Powiatu 
ostrowskiego, służb mundurowych, leśników i stowarzyszeń. 
Następnie przedstawiciele: władz samorządowych miast  
i gmin z terenu powiatu ostrowskiego,  służb mundurowych, 
instytucji publicznych, zakładów pracy, organizacji społecznych 
oraz licznie zebrani Goście udali się do Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Broku, na prelekcję pt. „Fenomen 
Niepodległości 1918 i 1920 r.”, którą wygłosił prof. Krzysztof 
Jabłonka.
 Dalsza część  święta miała miejsce w Feliksowie, 
gdzie odbył się, m.in.: apel pamięci i salwa honorowa przed 
Pomnikiem Powstańców Styczniowych z udziałem Wojska 
Polskiego, oraz założenie Parku Edukacyjno-Historycznego 

Prelekcja prof. Krzysztofa Jabłonki

„POLONIA RESTITUTA” , na terenie którego posadzono sto 
dębów. Ma to być żywy pomnik upamiętniający tę szczególną 
dla historii Polski rocznicę. Sadzonki w Parku „POLONIA 
RESTITUTA ” posadzili m.in.: Burmistrz Gminy Brok p. Marek 
Młyński, Dyrektor ZPPO w Broku p. Joanna Ciskowska.

Sztuka teatralna „Kochając Marszałka”
 26 października 2018 r. w Sali widowiskowej w Broku 
miała miejsce premiera sztuki teatralnej „Kochając Marszałka”  
o intrygującej miłości, determinacji i wielkiej odwadze. 
„Kochając Marszałka” to sztuka ukazująca najważniejsze chwile 
w życiu i działalności Józefa Piłsudskiego odtwarzające istotne 
dla Polski i Józefa Piłsudskiego rozmowy, refleksje, rozterki, 
diagnozy tak samego Piłsudskiego, jak i bliskich mu osób. 
Sztuka oparta była na podstawie pamiętników pisanych przez 
Aleksandrę Piłsudską.

Otwarcie Parku “Polonia Restituta”

Pamiątkowe zdjęcie z aktorami
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Koncert pieśni patriotycznych
  9 listopada w Sali widowiskowej w Broku zabrzmiały 
pieśni patriotyczne,  z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Artyści z Łódzkiego Teatru Piosenki 
zaśpiewali utwory, które odwoływały się do najważniejszych 
wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni minionego 
stulecia m.in.: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Wojenko, wojenko”, 
„My pierwsza Brygada” „O mój rozmarynie”, „Witaj Majowa 
jutrzenko”, „Piechota”, „My pierwsza brygada”, „Rozkwitają 
pąki białych róż”, „Czerwone maki na Monte Cassino”. Koncert 
wzbogacony brzmieniem fortepianu oraz projekcją wizualną 
był piękną lekcją historii, który dostarczył licznie przybyłej 
publiczności wiele doznań artystycznych i głębokich wzruszeń.

„I Gminny Bieg Niepodległości” o Puchar Burmistrza 
Gminy Brok
 8 listopada 2018 r. w Broku odbył się „ I Gminny Bieg 
Niepodległości” o Puchar Burmistrza Gminy Brok. Trasa biegu 
usytuowana była na plaży miejskiej nad rzeką Bug. W pierwszej 
kolejności odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży. Jako pierwsi 
wystartowali uczniowie oddziału „O”, później kolejne kategorie 
wiekowe: klasy I – VIII Szkoły Podstawowej, III gimnazjum 
oraz dorośli. Uczestnicy biegów ubrani byli w kolory biało – 
czerwone, co podkreśliło patriotyczny charakter zawodów.  
W biegach wzięło udział blisko 100 dziewcząt i chłopców w wieku 
od 6 do 15 lat. Puchary i medale dla najlepszych zawodników  
w poszczególnych kategoriach wręczał Burmistrz Gminy Brok  
p. Marek Młyński.

Koncert pieśni patriotycznych

Uczestnicy I Gminnego Biegu Niepodległości

Orkiestra Dęta

Konkursy plastyczne: „Niepodległa na afiszu” oraz ” Nasze
Barwy Narodowe”

11 listopada 2018 roku w głównym dniu obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, na terenie 
Broku odbyły się różnorodne działania upamiętniające to 
wydarzenie.
 Zainaugurowała je Msza Święta w Kościele pw. Św. 
Andrzeja Apostoła w Broku w intencji Ojczyzny o godz. 
12:00. Tuż przed Mszą Świętą w samo południe mieszkańcy 
Broku razem odśpiewali Hymn Państwowy włączając się  
w ogólnopolską akcję „Niepodległa do Hymnu!” Uroczysty 
charakter Mszy podkreśliła obecność pocztów sztandarowych 
na czele z pocztem sztandarowym „Solidarność”, pocztem 
sztandarowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku oraz  Szkoły 
Podstawowej w Broku. Oprawę muzyczną Mszy Św. zapewniła 
Orkiestra Dęta.

Laureaci konkursu “Nasze Barwy Narodowe”

Zwycięskie prace konkursowe “Niepodległa na afiszu”
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Widowisko patriotyczne w wykonaniu uczniów z ZPPO w Broku

Uroczysty przemarsz ul. Kościuszki

Przemówienie Burmistrza Gminy Brok p. Marka Młyńskiego

Posadzenie Dębu Niepodległości przez Burmistrza p. Marka Młyńskiego i 
Przewodniczącego Rady Gminy w Broku p. Sylwestra Runo

Odsłonięcie tablicy “Skwer Niepodległości” przez Ks. Prałata Stanisława 
Skarżyńskiego, Burmistrza p. Marka Młyńskiego i Przewodniczącego Rady Gminy 

w Broku p. Sylwestra Runo

Złożenie wiązanek kwiatów przez Delegacje

 Po Mszy w refleksyjnych nastrojach wszyscy zebrani 
przeszli na Plac Kościelny, aby obejrzeć widowisko patriotyczne 
w wykonaniu młodzieży z Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Broku.
 Następnie Mieszkańcy na czele z Pocztami 
Sztandarowymi i Orkiestrą Dętą, wzięli udział w uroczystym 
marszu niepodległości ulicami miasta przed pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, na dalszą część obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W dłoniach 
uczestników marszu powiewały biało - czerwone flagi, do piersi 
przypięte były biało - czerwone kotyliony.
 Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę 
Dętą głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek 
Młyński.  
 Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia 
odsłonięcia tablicy i nadania nazwy dla miejsca odbywania 
się uroczystości „Skwer Niepodległości’’. Przez wiele lat  
w pamięci mieszkańców Broku, pozostawało wspomnienie  
o Skwerze Niepodległości, które w wyniku burzliwych dziejów 
naszego miasta utraciło po drugiej wojnie światowej swoją 
nazwę. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Naszą 
Ojczyznę była okazją do przywrócenia dawnej nazwy skwerowi. 
Odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali: Ksiądz Prałat 
Stanisław Skarżyński -Zasłużony Mieszkaniec Miasta i Gminy 
Brok,  Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński oraz 
Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo. Po 
odsłonięciu tablicy, poświęcenia Skweru dokonał ks. prałat 
Stanisław Skarżyński.
 Dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński 
oraz Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo 
posadzili pamiątkowy Dąb Niepodległości.

 Następnie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przez obecne delegacje.
 Zwieńczeniem uroczystości była honorowa salwa 
armatnia wystrzelona przez Mazowiecko - Podlaskie Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy.
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JUBILEUSZOWE 40. DNI BROKU  
I PUSZCZY BIAŁEJ !
 Pierwszy weekend lipca w  Mieście i Gminie Brok 
upłynął pod znakiem świętowania. Tegoroczny program 
jubileuszowych, 40. już Dni Broku i Puszczy Białej wypełniony 
był licznymi atrakcjami, na które zaprosił Burmistrz Gminy Brok  
p. Marek Młyński.
 Z całą pewnością można stwierdzić, że każdy, niezależnie 
od wieku mógł znaleźć w nim coś ciekawego dla siebie. Na licznie 
przybyłych nad rzekę Bug mieszkańców i wczasowiczów czekało 
wiele atrakcji i piękna słoneczna pogoda, która sprzyjała wspólnej 
zabawie i wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

 Dwudniowa impreza rekreacyjno-sportowa rozpoczęła 
się w sobotę 7 lipca od występów artystycznych dzieci i młodzieży  
z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
 Następnie o godzinie 18:00 uroczystego otwarcia 40. Dni 
Broku i Puszczy Białej dokonał Burmistrz p. Marek Młyński.
 Tradycyjnie, podczas uroczystego otwarcia Burmistrz 
wręczył stypendia najlepszym uczniom i sportowcom z broko- 
wskich szkół oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Nagrodzeni 
zostali: Daria Wójcicka - Prymus Publicznego Gimnazjum  
w Broku, oraz Rafał Szulęcki - karateka z Brokowskiego Klubu 
Karate Kyokushin.

 
Burmistrz wręczył także nagrody zwycięzcom konkursu 
„Najpiękniejsza Posesja w Gminie Brok” Panu Łukaszowi Rey 
oraz Państwu Monice i Wojciechowi Pawlik.
 Dni Broku to także okazja do uhonorowania 
Mieszkańców  Miasta i Gminy Brok, za ich wieloletni wkład na 
rzecz rozwoju regionu. Statuetką wyróżnieni zostali p. Marzena 
i Zdzisław Niegowscy – właściciele Ośrodka Agroturystycznego 

„Binduga” za budowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy 
Brok oraz p. prof. dr hab. Benon Dymek za osobisty wkład  
w rozwój regionalny Miasta i Gminy Brok.
 Burmistrz Marek Młyński podziękował także 
działającemu na terenie Miasta i Gminy Brok Stowarzyszeniu 
Mazowiecko – Podlaskiemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu 
za krzewienie i kultywowanie dawnych tradycji strzeleckich  
w naszym mieście i gminie i wręczył na ręce Hetmana  
p. Władysława Krzyżanowskiego pamiątkowy grawerton.
 Podczas obchodów Jubileuszowych 40. Dni Broku, 
Gmina Brok została uhonorowana Medalem Pamiątkowym 
„Pro Masovia”. Odznaczenie za wkład w rozwój regionu, na ręce 
Burmistrza Gminy Brok p. Marka Młyńskiego wręczyli p. Janina 
Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
i p. Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa oraz p. Marian 
Krupiński i p. Krzysztof Winiarski - Radni Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego.
 Po oficjalnej części uroczystości na scenie zaprezentowały 
się gwiazdy muzyki tanecznej. Cykl koncertów rozpoczął zespół 
Top Girls. Także zespół Kordian porwał publiczność do wspólnej 
zabawy.
 Gwiazdą sobotniego wieczoru był Jacek Stachursky  
z zespołem. Ponad godzinny koncert zgromadził kilkutysięczną 
publiczność.
 Po koncercie Jacka Stachurskiego, publiczność mogła 
podziwiać zapierający dech w piersiach pokaz sztucznych ogni.
 Muzyczny wieczór zakończyła dyskoteka połączona  
z wyborem Miss i Mistera Plaży, które przeprowadził gościnnie 
prezenter Radia Eska p. Paweł „Pawelec”.
 W niedzielę, 2 lipca w Kościele parafialnym została 
odprawiona Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta  
i Gminy. Uroczystość uświetnił koncert Maryjno-Patriotyczny  
w wykonaniu Państwa Anny i Tomasza Ostrowskich.
 Tradycyjnie na scenie odbył się przegląd muzyki ludowej 
i biesiadnej z udziałem zespołów z sąsiednich miast i gmin: 
Zapominajki, Cyganerii, Sadowianek, Małkinianki, Retro 
Band, BezWianka, Oberka, Cantileny oraz naszej brokowskiej 
Jarzębiny. Znane utwory ludowe śpiewali nie tylko wykonawcy, 
ale też publiczność, której występy przypadły do gustu.
 Jak na rodzinną niedzielę przystało, przez całe 
popołudnie odbywały się także animacje dla dzieci, które 
zabawiał m.in. Shrek i Pszczółka Maja.
 Po przeglądzie przyszedł czas na występ zespołu 
Rezonans. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był wykonawca 
muzyki dance i pop Mario Bischin.

Nagrodzeni najlepsi uczniowie i sportowcy wraz z rodzicami

Gmina Brok nagrodzona Medalem Pro Masovia
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Muzyczny wieczór zakończyła zabawa taneczna.
 W trakcie dwudniowej imprezy plaża miejska tętniła 
życiem, w rywalizacji sportowej odbyły się zawody o Puchar 
Burmistrza Broku: piłki siatkowej plażowej, zawody piłki nożnej 
oraz zawody spławikowe.
 Wręczone zostały także nagrody najlepszym czytelnikom 
Biblioteki Publicznej w Broku: p. Grażynie Jakubik, p. Józefie 
Millak oraz p. Krystynie Zdziarskiej.
 Prawdziwą gratką dla dzieci było wesołe miasteczko, 
przejażdżki na kucykach i koniach oraz liczne stragany z wieloma 
atrakcjami. Imprezie, jak co roku, towarzyszyły liczne stoiska 
promocyjne, w tym stoisko Urzędu Miasta i Gminy Brok, które 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
 Wszyscy zgromadzeni bawili się doskonale, a sprzyjała 
temu wspaniała pogoda oraz bogaty program wypełniony 
licznymi koncertami, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, 
zabawami tanecznymi i atrakcjami rodzinnymi.  Do zobaczenia 
na kolejnych, tym razem 41. Dniach Broku i Puszczy Białej  
w 2019 roku.

Podziękowania
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do atrakcyjności 
tegorocznych Dni Broku i Puszczy Białej! Przede wszystkim 
dziękujemy Sponsorom, których przedstawiamy Państwu poniżej:
● FLORAD Krzysztof Zawistowski, Brok ● AGMET Łukasz 
Kołek, Rytele Olechny ● Firma Handlowo - Usługowa Marta 
Bazelak, Zajazd KARDAMON, Brok ● Fabryki Mebli FORTE, 
Ostrów Mazowiecka ● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
KAMAR Maria Jolanta Kacprzycka, Brok ● Przedsiębiorstwo  
Budowy i Utrzymania Dróg Sp z o.o. Ostrów Mazowiecka 
● Międzygminny Związek ZIEMIA OSTROWSKA ● Bank 
Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ● GROMET Andrzej 
Grądzki, Brok ● Firma Handlowo - Usługowa Mirosław 
Przesmycki, Małkinia ● Dom Wczasowy NADRZECZE, 
Krzysztof Jóźwik, Brok ● Zakład Robót Budowlano-Drogowych 
Tomasz Dawidowski, Ostrów Mazowiecka ● Przedsiębiorstwo 
Handlowo - Usługowe NIEDZIELSKI Stacja Kontroli Pojazdów, 
Ostrów Mazowiecka ● Sklep Spożywczo – Przemysłowy Jan 
Derlatka, Brok ● Użarowska Ewa, Brok ● PUH AL-AN Stacja 
Paliw Andrzej i Sławomir Wrochna, Brok ● EKO-DOM Adam 
Rukat, Ostrów Mazowiecka ● AUTOSERVICE Stacja Kontroli 
Pojazdów Tadeusz Suchecki, Brok ● BROMAT Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe Stefan Brzostek, Brok ● Andrzej Gajewski, Brok 
● PIENDYKBUD Robert Piendyk, Komorowo ● BROK-NET 
INTERNET Telewizja światłowodowa Wojciech Stefańczyk, Brok 
● Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robót Ogólnobudowlanych 
Marek Kruk, Brok ● Zakład Produkcyjno-Handlowy Marek 
Rosiński, Brok ● Firma MR-PUR Michał Ruciński, Brok ● 
Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Geodezyjnych Arkadiusz 
Łojewski, Ostrów Mazowiecka ● Joanna i Dariusz Ciskowscy, 
Brok ● Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych 
GEOMETRA s.c. Marek Tomiczak, Ostrów Mazowiecka 
● SZAFOMANIA Patrycja Krzak, Ostrów Mazowiecka ● 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe PLAST-FOL 
Mieczysław Winecki, Brok ● Studio Fryzur, Patrycja Suchcicka, 
Brok ● Artykuły Rolno-Przemysłowe, Sławomir Suchcicki, 
Brok  ● SOB-BRUK Andrzej Sobieski, Kaczkowo Stare ● 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK Grażyna 
Strąk, Brok ● Sklep ZIELENIAK Agnieszka Szołkowska, Brok 

Fotorelacja z Dni Broku

● Zdzisław i Teresa Domasik,  Warszawa ● Sklep Spożywczo 
-Przemysłowy  Wanda Figat, Laskowizna ● Produkcja Piekarnicza 
i Sklep Spożywczo-Piekarniczy Jacek i Maciej Socik, Brok ● Tartak 
Usługowo – Handlowy Henryk Brzostek, Brok ● PPHU EL-TOM 
Tomasz Sztandera, Brok ● Sklep Wędkarski KASKADA Andrzej 
Kulesza, Brok ● Gabinet Kosmetyczny Mega Beauty, Kwiaciarnia 
STOKROTKA Bożena Młyńska, Ostrów Mazowiecka ● FPHU 
NEON Paweł Zyśk, Brok ● Owczarek Stanisław, Brok.
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MINISTER CYFRYZACJI SPOTKAŁ SIĘ Z MIESZKAŃCAMI BROKU
 W niedzielę, 29 kwietnia 2018 r. w Sali widowiskowej  
w Broku odbyło się spotkanie mieszkańców z Ministrem 
Cyfryzacji Markiem Zagórskim.
 Minister podsumował najważniejsze osiągnięcia dwóch 
lat rządów Prawa i Sprawiedliwości: Program 500+, reforma 
szkolnictwa, podniesienie płacy minimalnej oraz najniższych 
rent i emerytur. Mówił także o dokończeniu najważniejszych 
projektów, zapoczątkowanych przez premiera Mateusza 
Morawieckiego.
 Na zakończenie spotkania pojawiło się wiele pytań 
od mieszkańców. Poruszane były głównie kwestie dotyczące 
nowych przepisów dotyczących małych przedsiębiorców, oraz 
wsparcia dla małych gospodarstw rolnych, na które Minister 
udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

JUBILEUSZ 115. ROCZNICY OSP  
W BROKU

III MIEJSKO - GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR 
BURMISTRZA GMINY BROK

 Ochotnicza Straż Pożarna w Broku obchodzi w tym  
roku 115 - lecie powstania jednostki. Podczas Spotkania 
Noworocznego, które zorganizowano 26 stycznia 2018 r., 
Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński z okazji zacnego 
jubileuszu przekazał na ręce członków zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Broku dh Dariusza Brzostka i dh Dariusza 
Ciskowskiego grawerton z gratulacjami i podziękowaniami dla 
Strażaków.

 W miesiącu  marcu 2018 r. w hali sportowej Zespołu 
Publicznych Placówek Oświatowych w Broku odbył się już po 
raz trzeci Miejsko - Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Gminy Brok. Organizatorami zawodów sportowych 
byli Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński oraz Dyrektor 
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku p. Joanna 
Ciskowska.
 W turnieju udział wzięło aż 7 drużyn. Były to drużyny: 
Urzędu Gminy w Broku, Rady Gminy w Broku, Zespołu 
Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Broku, Autoservice z Broku, Bromat z Broku,  
PLAST-FOL z Broku.
 Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Sędzią 
turnieju był p. Arkadiusz Borowy.
 Po sześciogodzinnych zmaganiach Miejsko - Gminny 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza  zakończył się 
zwycięstwem drużyny PLAST-FOL  z Broku. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Autoservice z Broku, trzecie drużyna OSP w Broku.
 Przez cały turniej drużyny dopingowała grupa młodych 
czirliderek z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 
w Broku oraz przybyła widownia. Po zakończeniu zmagań 
sportowych Burmistrz p. Marek Młyński wręczył zwycięskim 
drużynom puchary i medale.
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 W dniu 19 listopada br. nowo wybrana Rada Gminy w Broku 
odbyła swe pierwsze posiedzenie.  Radni elekci otrzymali zaświadczenia 
od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Broku p. Marii 
Lucyny  Subda, a  następnie złożyli ślubowanie. 
 Na Przewodniczącego Rady Gminy w Broku wybrany został 
ponownie p. Sylwester Runo, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego 
w kadencji 2018-2023 sprawować będzie p. Piotr Wojciech Borowy.
W skład Rady weszły następujące osoby:
1. Runo Sylwester - Przewodniczący Rady Gminy 
2. Borowy Piotr Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Borowy Jan
4. Brzostek Marek
5. Ciskowski Dariusz
6. Kańkowska Iwona
7. Koziara Marek
8. Majewski Jerzy
9. Mikołajczyk Edyta
10. Mindak Robert
11. Parys Józef
12. Podolak Roman
13. Równy Marek
14. Stefańczyk Antoni Wiesław
15. Zadroga Monika
Radni ustalili również składy osobowe stałych komisji Rady Gminy  
w Broku, do których powołano:
Komisja Rewizyjna:
1) Brzostek Marek – przewodniczący
2) Ciskowski Dariusz – członek
3) Parys Józef – członek
Komisja Skarg, wniosków i petycji:
1) Borowy Jan – przewodniczący 
2) Brzostek Marek – członek
3) Ciskowski Dariusz – członek
4) Majewski Jerzy – członek
5) Stefańczyk Antoni Wiesław – członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa:
1) Koziara Marek – przewodniczący 
2) Borowy Jan – członek
3) Borowy Piotr Wojciech – członek
4) Mindak Robert – członek
5) Równy Marek – członek
6) Stefańczyk Antoni Wiesław – członek
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego:
1) Mikołajczyk Edyta – przewodnicząca
2) Kańkowska Iwona – członek
3) Parys Józef – członek 
4) Podolak Roman – członek
5) Runo Sylwester – członek
 Bardzo ważnym wydarzeniem na sesji było wręczenie 
zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez wybranego 
na kolejną kadencję Burmistrza Gminy Brok p. Marka Młyńskiego, 
który w przeprowadzonych wyborach samorządowych uzyskał 72,02 % 
ważnie oddanych głosów.
 P. Burmistrz w swym wystąpieniu podkreślił, że „Taki wynik 
to wielka satysfakcja. Zapewniam, że moje obowiązki wykonywać 
będę tak, jak robiłem to w dwóch poprzednich kadencjach: sumiennie 
i należycie. Razem z Radnymi Rady Gminy w Broku (…) stanowimy 
mocny i zgrany zespół, który działa  w sposób sprawny i przemyślany, 
jesteśmy zaangażowani w to co robimy, bo wspólnie działamy na rzecz 
Miasta i Gminy Brok...”.

WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY BROK KADENCJI 2018-2023 
ROZPOCZĘŁY SWĄ DZIAŁALNOŚĆ

GMINA BROK STATYSTYCZNIE W ROKU 2018
 Według stanu na koniec listopada br. na terenie Miasta 
i Gminy Brok zameldowanych na pobyt stały było 2.772 osoby, 
natomiast na pobyt czasowy 48 osób, w tym: 1414 kobiet i 1406 
mężczyzn. W podziale na poszczególne miejscowości liczba 
mieszkańców przedstawiała się w następujący sposób:

Natomiast w latach 2016-2018 liczba mieszkańców Gminy Brok 
kształtowała się następująco: 

Rok/Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety 
2016 r. 2849 1406 1443
2017 r. 2843 1430 1413
2018 r. 2820 1406 1414

 W 2018 r. urodziło się 24 dzieci zameldowanych na 
terenie naszej Gminy, w tym 11 chłopców i 13 dziewczynek. 
Natomiast zmarło 31 mieszkańców Gminy Brok, w tym 14 
kobiet i 17 mężczyzn.

 Bardzo niepokojący jest fakt stałego zmniejszania się 
liczby naszych mieszkańców oraz trwający już od kilku lat ujemny 
przyrost naturalny (więcej zgonów niż urodzeń). Oznacza to,  
że nasze lokalne społeczeństwo „starzeje się”. Warto zauważyć, 
iż na naszym terenie mieszka jeden z najstarszych mieszkańców 
Powiatu Ostrowskiego, który w tym roku ukończył 103 lata.
 Liczbę zdarzeń stanu cywilnego w latach 2016-2018 
obrazuje poniższa tabela.

Liczba zdarzeń  
w poszczególnych latach

Małżeństwa Zgony Urodzenia  

2016 r. 51 42 29
2017 r. 38 30 23
2018 r. 49 30 24

Zmiany w przepisach prawnych 2018 r.
1) Zmiana ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej 
30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647), na mocy której 
m.in.: określono szczegółowe zasady funkcjonowania CEIDG, 
Nowa ustawa uszczegółowiła, problematykę wpisu danych 
ewidencyjnych i informacyjnych, wpisu informacji o wykreśleniu 
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej realizował następujące formy 
pomocy, na które gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu 
państwa:
-  zasiłki stałe – 28 osób, składki na ubezpieczenie zdrowotne 

22 osoby – przysługujące dla osób całkowicie niezdolnych do 
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – koszty 158 
234 zł,

-  zasiłki okresowe dla 12 rodzin, w przypadku występowania 
szczególnej okoliczności, takiej jak: bezrobocie, długotrwała 
choroba, niepełnosprawność – koszty 13 739 zł.

Ze środków budżetowych gminy udzielono pomocy:
-  zasiłki celowe o charakterze jednorazowym skierowano do 32 

rodzin w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, 
uzależnione od potrzeby i możliwości finansowych gminy – 
wydatki 19 921 zł.

 Dzięki 60% dotacji z budżetu państwa dożywianych 
jest 93 uczniów uczęszczających z terenu gminy Brok do szkół, 
realizując rządowy program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Udział środków gminy w pozyskaniu dotacji wynosi 

40% ogółu środków przeznaczonych na realizację dożywiania – 
wartość finansowa zadania to kwota 36 671 zł.
 Dla 2 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia  
i samotne zamieszkiwanie wymagały pomocy świadczone były 
usługi opiekuńcze przez Oddział Rejonowy PCK w Ostrowi Maz. 
na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Gminy a Oddziałem 
Rejonowym PCK – wydatki stanowią  9 061 zł.
Gmina Brok ponosi koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 
3 osób na  łączną kwotę 64 540 zł.
 W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej gmina Brok dopłaca do pobytu 3 dzieci 
przebywających w rodzinnym domu dziecka, co stanowi koszty 
– 16 117 zł.
 Z terenu gminy Brok do otrzymywania zasiłku 
rodzinnego uprawnionych jest 177 rodzin, które mogą również 
otrzymać 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.

i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, 
informacji dopisywanych do rejestru z urzędu, wykreślenia 
przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowania wpisu, a także zasadach 
publikowania danych o pełnomocnikach i prokurentach. 
 Jedną z ważniejszych zmian nowego Prawa 
Przedsiębiorców było wprowadzenie od 30 kwietnia 2018 roku 
możliwość bezterminowego zawieszenia firmy zarejestrowanej 
w CEIDG. Do czasu zmiany przepisów zawieszenie było 
możliwe na okres maksymalnie  24 miesięcy. Bez zmian pozostał 
natomiast minimalny termin zawieszenia działalności wynoszący 
30 dni. Przedsiębiorca, który nie wznowił działalności w tym 
terminie, był automatycznie wykreślony z CEIDG. Obecnie, 
jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie, nie będzie 
wykreślony z CEIDG, niezależnie od okresu zawieszenia.
 Na terenie miasta i gminy Brok według stanu na koniec 
listopada br. prowadzone były przez osoby zamieszkałe na 
naszym terenie 142 działalności gospodarcze. W okresie styczeń 
– listopad br. 97 działalności zostało wykreślone z ewidencji, 
natomiast 25 podmiotów zawiesiło swą działalność. 
2) Zmiana przepisów dotyczących ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 W 2018 roku weszły zmiany w ustawie o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Celem 
nowelizacji było umożliwienie gminom sprawniejszej realizacji 
ww. ustawy w kwestii ograniczenia dostępności napojów 
alkoholowych.
 Zgodnie z nowymi przepisami Rada Gminy w Broku 
po przeprowadzeniu serii konsultacji  społecznych, w drodze 
uchwał ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń, odrębnie dla 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Ponownie 
określone zostały również zasady usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brok. 
Zasady te pozostały niezmienione w stosunku do wcześniej 
obowiązujących, a mianowicie punkty, w których prowadzona 

jest sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 100 
metrów od placówek oświatowo-wychowawczych i 20 metrów 
od obiektów kultu religijnego, podmiotów leczniczych oraz 
obiektów administracji publicznej.
 Nadzór nad rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
i uzależnieniami sprawuje Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Broku. 

3) Planowane wdrożenie e-Dowodu.
Projekt dotyczący nowych e-dowodów jest obecnie w fazie 
realizacji. Planowana data jego wdrożenia, a tym samym 
rozpoczęcia procesu wymiany dowodów dotychczasowych na 
e-Dowody to marzec 2019 r. Natomiast przewidziany termin 
zakończenia wymiany to rok 2028. Dotychczasowe dowody 
osobiste będą ważne do upływu terminów w nich określonych.
 E-dowód będzie to wielofunkcyjny dokument  
z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do 
powszechnego użytku zapewni bezpieczną komunikację 
obywatela z szeroko pojętą e-administracją, służbą zdrowia oraz 
podmiotami komercyjnymi.
 Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor 
z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały 
się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa 
będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie 
biometryczne. W nowym dowodzie osobistym przewidziano 
też przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. Dowód pozostanie w dalszym ciągu 
dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo jego 
posiadacza.
 Więcej szczegółowych informacji na temat e-dowodu 
oraz innych informacji z zakresu spraw obywatelskich znajduje 
się na stronie https://www.gov.pl .
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 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 niepełno- 
sprawności (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 96 osobom, 
świadczenie pielęgnacyjne – 12, specjalny zasiłek opiekuńczy 
– 11, a zasiłek dla opiekuna - 6 osób, jednorazową zapomogę  
z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. „becikowe” wypłacono 
w 2018 roku 25 rodzinom.
 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Broku zajmują się również realizacją ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. W przypadku gdy 
rodzic nie wywiązuje się z nałożonego na niego obowiązku 
alimentacyjnego, dziecko bądź jego przedstawiciel ustawowy 
mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  
W bieżącym roku GOPS wypłaca dla 23 osób uprawnionych z 19 
rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi 
działania wobec 3 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na 
terenie gminy.
 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią 
system wspierania osób uprawnionych środkami finansowymi 
pochodzącymi z budżetu państwa. Przez 11 miesięcy br. 
wypłacono  świadczeń w łącznej kwocie - 1 166 616 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 uzależnione od kryterium dochodowego 
rodziny. Pobiera je 16 osób na kwotę – 104 278 zł.
 W 2018 roku GOPS w Broku kontynuuje realizację 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
zwanej popularnie Programem 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 względu na sytuację 
dochodową. 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 
niepełnosprawne). Obecnie świadczenie wychowawcze 
wypłacane jest dla 332 dzieci pochodzących z 203 rodzin.  
Do końca listopada 2018 roku wypłacono rodzinom świadczenia 
na łączną  kwotę 1 946 273 zł.
 Po raz pierwszy w roku 2018 GOPS uczestniczy  
w realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego 
,,Senior+” na lata 2015-2020, w utworzeniu Klubu ,,Senior+”  
w gminie Brok dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, 
który będzie funkcjonował w budynku Domu Kultury w Broku  
i umożliwi seniorom aktywne spędzanie wolnego czasu.
 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 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego 
wpłynęło 8 Niebieskich Kart,  po zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy dokonano w 5 przypadkach zamknięcia realizacji 
procedury.
 W roku 2018 GOPS realizował rządowy program dla 
rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzona została 
Karta Dużej Rodziny, mająca zasięg ogólnopolski. Karta Dużej 
Rodziny przyznawana jest bezpłatnie, rodzinie mającej na 
utrzymaniu trójkę dzieci, bez względu na dochód.
 W roku 2018 GOPS wydał KDR 35 członkom rodzin 
wielodzietnych.
 W dniu 24 lipca 2018 roku najstarszy Mieszkaniec 
Miasta i Gminy Brok Pan Stanisław Korzeb skończył 103 lata. 
Z tej okazji Burmistrz Gminy Brok Pan Marek Młyński wraz  
z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Broku Panią Dorotą Borową i Zastępcą Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Panią Anną Dawidczyk spotkali się  
z Zacnym Jubilatem. 

Z okazji 103 urodzin Szanowny Jubilat otrzymał najlepsze 
życzenia zdrowia na kolejne lata. Do gratulacji dołączono kwiaty 
i prezent. Były pamiątkowe zdjęcia i wspomnienia o życiu 
103-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, miejscową 
służbą zdrowia, szkołami, Referatem Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej a także  Zakładem  Ubezpieczeń Społecznych 
w Ostrowi Maz.,
- 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.
 OPS realizuje program operacyjny pomoc żywnościowa 
2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i zapewnia pomoc 
w postaci paczek żywnościowych, najuboższym mieszkańcom 
gminy Brok.
 Co roku OPS organizuje spotkania wigilijne dla 
osób samotnych z terenu miasta i gminy, które stwarzają 
możliwość bliższego poznania, rozszerzania wzajemnych relacji  
i zacieśniania więzi.

Spotkanie z Jubilatem p. Stanisławem Korzebiem
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
w Broku w 2018 r. wykonywał swoje stałe zadania związane 
z gospodarką wodno – kanalizacyjną, a w szczególności 
polegające na dostarczaniu uzdatnionej wody mieszkańcom, 
odbiorem nieczystości stałych i płynnych, budowie przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz naprawą i remontem 
dróg gminnych. Na terenie miasta i gminy dbał o utrzymanie 
w czystości obiektów użyteczności publicznej, zieleni, skwerów, 
ciągów pieszych i parkingów. Ponadto Referat nieustannie 
zapewnia sprawność infrastruktury technicznej na terenie miasta 
i gminy Brok, a w przypadku konieczności  usuwa powstające 
awarie.
 Ważniejszymi inwestycjami w 2018 roku realizowanymi 
przez Referat Gospodarki Komunalnej były:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem 
separatora na ulicach Pułtuskiej, Błotnej, Stodolnej i Głębokiej 
w Broku.
- skruszenie gruzu betonowego wykorzystanego na podbudowę 
remontu ulicy Pułtuskiej,
- naprawa dróg gminnych i dojazdowych do pól,
- wykonanie kilkunastu przyłączy wodociągowo – kanalizacyj-
nych na terenie Broku, w celu poprawy infrastruktury technicznej 
i sanitarnej miasta,
- odwodnienie dróg gminnych (w tym: budowa i odmulenie 
rowów przydrożnych, usunięcie zbędnych drzew i krzewów 
łącznie z wyrównaniem poboczy i montażem przepustów 
drogowych),

- w okresie zimowym utrzymanie przejezdności ulic, dróg  
i chodników oraz ogrzewanie budynków gminnych,
- naprawy na bazie referatu gospodarki komunalnej sześciu 
drzwi garażowych, wiaty sprzętowej,
- czynny udział przy remontach świetlic wiejskich oraz 
zagospodarowaniu terenu wokół obiektów w Laskowiźnie, 
Bojanach i na ulicy Czuraj.
 Referat Gospodarki Komunalnej uczestniczy także, 
przy realizacji innych inwestycji gminnych służąc swoją 
radą i pomocą. Podczas organizowanych corocznych imprez 
kulturalnych o charakterze rozrywkowym czy patriotyczno- 
religijnym czynnie wspiera te zadania, współpracuje również 
z pozostałymi Referatami Urzędu Gminy i Jednostkami 
Organizacyjnymi Gminy.

Prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej

Pracownicy socjalni na co dzień spotykają się z całym wachlarzem 
potrzeb i emocji ze strony klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Podejmują trudne decyzje, realizują obszerne rozwiązania, i te, 
które mają charakter doprecyzowujący, a w wielu przypadkach 
całkiem nowe, trudne pod względem merytorycznym i iloś-

Wigilia dla Samotnych w Szkole w Broku

ciowym, we wszystkich aspektach specyficznej pracy w pomocy 
społecznej.
 Informujemy o nr telefonu  29 -7457557 - pod którym 
mieszkańcy Gminy Brok mogą uzyskać informacje z zakresu 
pomocy społecznej, jak też zgłosić i przekazać dane o sytuacji 
osób i rodzin potrzebujących pomocy.
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INFORMACJE PODATKOWE NA 2019 R.
Stawki podatkowe  obowiązujące na 2019 r.:
Podatek od nieruchomości:  
od 1 m² powierzchni gruntu:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,71zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 
4,50 zł od 1 ha,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego –0,45 zł,
d) pozostałych – 0,26 zł,
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.  
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 2,00 zł,
od 1 m² powierzchni użytkowej  budynków lub ich części:
1. mieszkalnych – 0,65 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności 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 rozu- 
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 3,90 zł,
5. budynki pozostałe lub ich części:
a)zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
7,40 zł,
b) szopy, składy, garaże – 4,05 zł,
c) inne niż wymienione pod lit. b – 7,30 zł,
6) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek od środków transportowych
Stawki od poszczególnych rodzajów pojazdów na 2019 r. nie 
uległy zmianie.
Podatek rolny
a) z 1 ha przeliczeniowego- 135,90zł,
b) z 1 ha  fizycznego 271,80 zł.
Podatek leśny
a) z 1 ha fizycznego – 42,2356 zł.
 Osoby fizyczne są ustawowo obowiązane do złożenia 
w tutejszym Urzędzie Gminy informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, sporządzonej 
na formularzach zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Broku  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  
i deklaracji podatkowych, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego  i podatku leśnego , ustawa z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.z 
2016 r., poz. 716 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 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 
obowiązani składać w terminie do dnia 15 lutego każdego roku 
do tutejszego organu podatkowego deklarację na podatek od 
środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone 
na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 
podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego 
obowiązku.
 Podatek od środków transportowych płatny jest  
w dwóch ratach proporcjonalnie  do czasu trwania obowiązku 
podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 
każdego roku.
 Producenci rolni w 2018 r. złożyli 167 wniosków  
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano 
zwrotu na kwotę 63.923,31 zł.
 Wydano 59 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
W roku bieżącym wydano decyzji wymiarowych dotyczących 
podatku:
 1)   rolnego –                237,
 2)   leśnego  -                    4,
 3)  od nieruchomości - 757
 4)   łącznego zobowiązania pieniężnego – 1108.
 Do podatników, którzy zalegają w płaceniu podatków 
zostały wystawione 84 upomnienia na kwotę – 18.165,01 zł i 58 
zawiadomień oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 8.429,46 zł.
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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


